
Protokół Nr IX/11
z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 31 maja 2011 roku

Otwarcia  IX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  dokonał  Przewodniczący 

Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  o  godzinie  1200 w  auli  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w Karlinie. Powitał zebranych radnych, zaproszonych 

gości oraz mieszkańców Karlina (listy obecności załączono do protokołu).

Przewodniczący  Rady na  podstawie  listy  obecności,  na  której  widniało 

14  podpisów stwierdził  prawomocność  obrad,  nieobecny  jest  Pan  Waldemar 

Grażyński, który dołączy w trakcie sesji. 

Ad. 1b 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że porządek obrad radni 

otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję i zapytał, czy są propozycje 

jego zmian? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwrócił  się  do radnych z prośbą 

o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały z punktu 7f) - w sprawie zbycia 

nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Karlino – obręb 004 

w drodze przetargu, chodzi o lokal lecznicy dla zwierząt. Wyjaśnił, że projekt 

uchwały  jest  wynikiem  wniosku  złożonego  o  zakup  przez  Pana  Lubomira 

Kolbusza  prowadzącego  działalność  w  tym  lokalu,  od  którego  w  dniu 

dzisiejszym wpłynął wniosek wycofujący z chęci zakupu. Dodał, że z Panem 

Kolbuszem, zawarta jest umowę dzierżawy tego lokalu na czas nieoznaczony. W 

związku ze złożonym wnioskiem wycofującym. 

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zgłosił 

wniosek  o  wycofanie  projektu  uchwały  z  porządku  obrad  z  punktu  7j)  - 

w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielanie  bonifikat  od  ceny  nieruchomości 



gruntowych  zbywanych  na  poprawę  warunków  zagospodarowania 

nieruchomości przyległych. Projekt uchwały został przygotowany pod wniosek 

jaki  spłynął  od  jednego  z  mieszkańców  do  Rady  Miejskiej  i  Burmistrza, 

prowadzona była dyskusja na poszczególnych komisjach na temat tego projektu 

i zasadności przyznawania bonifikat przy sprzedaży przyległych nieruchomości 

gruntowych  na  poprawę  warunków  zagospodarowania,  ale  ponieważ 

zgłoszonych  zostało  wiele  uwag  do  projektu  zarówno  ze  strony  Burmistrza, 

pracowników Urzędu jak też niektórych radnych, temat odłożono na późniejszy 

termin.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie  propozycji  wycofania 

z  porządku  obrad  projektu  uchwały  z  punktu  7f)  w  sprawie  zbycia 

nieruchomości zabudowanej położonej na terenie miasta Karlino – obręb 004 

w drodze przetargu.

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  radni  podjęli  decyzję 

wycofaniu punktu z porządku obrad, za głosowało 14 radnych.

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie  propozycji 

wycofania z porządku obrad projektu uchwały z punktu 7j) w sprawie wyrażenia 

zgody na udzielanie bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych zbywanych 

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

W wyniku głosowania radni podjęli decyzję o wycofaniu z porządku obrad 

punktu 7j) jednomyślnie. 

Porządek obrad wraz z wniesionymi poprawkami został przyjęty w wyniku 

jednomyślnego głosowania.

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,



3

b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawozdanie  Burmistrza  Karlina  o  pracy  w  okresie 
międzysesyjnym. 

3. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu 
Gminy Karlino.

4. Informacja  na  temat  przygotowania  do  sezonu  letniego  oraz 
działalności kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Karlino.

5. Informacje  dotyczące  działalności  i  funkcjonowania  stowarzyszeń 
i klubów sportowych na terenie Gminy Karlino.

6. Sport w szkołach na terenie Gminy Karlino.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)  zmian w budżecie Gminy Karlino na 2011 rok,
b) zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Karlino  na  lata 

2011 – 2025,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na 2011 rok,
d) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  dziennych 

stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru 
na terenie Gminy Karlino,

e) przyjęcia  sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  gospodarki 
odpadami  w  gminie  Karlino  w  latach  2009  –  2010  oraz 
sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  ochrony  Środowiska 
w gminie Karlino w latach 2009 – 2010,

f) wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu 
lub dzierżawy nieruchomości gruntowych 

g) przekazania  Stowarzyszeniu  SOS  Wioski  Dziecięce  w  Polsce 
prowadzenie Małych Publicznych Przedszkoli w Karścinie, Daszewie 
i Karwinie,

h) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Miejsko  –  Gminnego 
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Miasta i Gminy Karlino na rok 2011. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.



11.Zakończenie IX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

kolejny punkt porządku obrad, to przyjęcie protokołów z VII  i VIII sesji Rady 

Miejskiej  w  Karlinie.  Powiedział,  że  protokoły  będą  głosowane  osobno 

i  zaproponował  najpierw  głosować  nad  protokołem  z  VII  sesji.  Protokół 

wyłożony był do wglądu w Biurze Rady, część radnych otrzymała go również 

w  formie  kopii  elektroniczne,  zwrócił  się  do  radnych  z  pytaniem,  czy  są 

potrzebne wyjaśnienia lub są uwagi do jego treści? Nie zostały zgłoszone.

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania protokół Nr VII/11 z VII 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 kwietnia 2011 roku 

został przyjęty.

Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej również wyłożony był do wglądu w Biurze 

Rady,  część  radnych  otrzymała  go  w  formie  elektronicznej,  zwrócił  się 

z  pytaniem,  czy  są  potrzebne  wyjaśnienia  lub  są  uwagi  do  jego  treści?  Nie 

zostały zgłoszone.

Protokół Nr VIII/11 z VIII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 kwietnia 

2011 roku został przyjęty w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 

Ad. 2

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  poinformował  obecnych,  że 

dobiegły  końca  zebrania  wyborcze  w  jednostkach  pomocniczych  i  w  dniu 

dzisiejszym  chciałby  podziękować  ustępującym  przewodniczącym  tych 

jednostek,  czyli  Sołtysom  -  Przewodniczącym  Rad  Sołeckich  Natalii 

Przygockiej z  Lubiechowa, Romanowi Malinowskiemu z Karścina, Katarzynie 
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Siwko  z  Mierzynka,  Januszowi  Sucharczuk  z  Mierzyna,  Marioli  Maksalon 

z  Kowańcza  oraz  Przewodniczącym  Zarządów  Osiedla  Zdzisławowi 

Zabłockiemu Osiedle Nr 1 i Ryszardowi Wapniarskiemu Osiedle Nr 2. 

Następnie Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko przedstawił sprawozdanie 

o pracy Urzędu  w okresie międzysesyjnym tj. od dnia                            28  

kwietnia  do  dnia  30  maja  2011  roku  (informacja  załączona  do  protokołu). 

Dodał,  że  odbyło  się  spotkanie  z  inicjatywy  Zarządu  Strefy  Ekonomicznej 

w  Słupsku,  która  jest  zainteresowana  obejmowaniem  nowych  terenów 

inwestycyjnych  i  nie  tylko  w  Gminie  Karlino.  W  Gminie  Karlino,  są  oni 

zainteresowani  obszarowo  powierzchnią  około  180ha  –  Karlinko,  obecnie 

prowadzone  są  rozmowy  i  najprawdopodobniej  na  następną  sesję  zostanie 

zaproponowana  już  konkretna  uchwała  w  tej  sprawie.  Budowa  świetlicy 

w Koziej  Górze,  która  została  zgłoszona do konkursu  Naczelnej  Organizacji 

Technicznej  na  inwestycję  roku  w  Koszalinie  otrzymała  wyróżnienie. 

Powiedział,  że  miało  miejsce  spotkanie  z  Wicestarostą  Powiatowym  oraz 

Zarządem  Dróg  Powiatowych  na  temat  remontów  dróg  i  chodników  oraz 

współpracy  w  tym  zakresie.  Na  dzień  dzisiejszy  ustalono,  że  na  podstawie 

wykonanych projektów technicznych, chodzi głównie o chodniki przy drogach 

powiatowych,  które  będą  projektowane  w  roku  bieżącym  w  kilku 

miejscowościach,  Starostwo  przewidzi  możliwość  wykonania  w  2012  roku 

części tych inwestycji,  czyli  chodników. Które inwestycje i w jakim zakresie 

dokładnie  będzie  wiadomo  po  poznaniu  wartości  kosztorysowych.  Kolejne 

ustalenie  na  wniosek  mieszkańców,  który  już  został  wykonany,  a  chodzi 

o  ustawienie  znaku  drogowego  ograniczającego  do  15t  tonaż  samochodów 

jeżdżących drogą powiatową przez Zwartowo. Następna informacja jest taka, że 

Zarząd  Powiatowy już  w  roku  bieżącym wykona  remont,  zostanie  położona 

nakładka  na  drodze  z  Daszewa  do  Mierzyna,  ale  tylko  do  skrzyżowania  do 

Mierzynka.  Jednak,  żeby  nie  została  ta  droga  niedokończona,  na  sesji 



czerwcowej  proponowane  będą  zmiany  w  budżecie,  aby  odcinek  drogi  od 

skrzyżowania do samego Mierzyna sfinansowany został z budżetu Gminy. To 

zadanie powinno zostać zrealizowane do końca lipca br. Kolejne ustalenie, to że 

w  2012  roku  Zarząd  Dróg  Powiatowych  i  Starostwo  przewidzi  możliwość 

wykonania  remontu  kompleksowego  drogi  powiatowej  do  Lubiechowa, 

a  w  budżecie  Gminy  na  rok  następnym  proponowane  będzie  zaplanowanie 

środków, na dofinansowanie tego zadania.  Biorąc pod uwagę jakość dróg na 

terenie  Gminy,  następna  w  kolejności  byłaby  droga  do  Karścina  od 

skrzyżowania,  do samej miejscowości,  ale to zadanie najprawdopodobniej  na 

2013  rok.  Są  pozytywne  informacje  o  dofinansowywaniu  wniosków. 

Stowarzyszenie SOS przy wsparciu Gminy i Zakładu Oświaty złożyło wniosek 

na  dofinansowanie  wakacji  i  udało  się  pozyskać  kwotę  72.000zł,  z  tego 

wypoczynku skorzysta 120 dzieci z terenu Powiatu Białogardzkiego, ponieważ 

obowiązywała  zasada,  że  nie  mogły  być  to  tylko  dzieci  z  Gminy  Karlino. 

Obecnie trwają i korzysta z tego 300 dzieci z Gminy Karlino, osiem turnusów 

w  ramach  jednego  z  realizowanych  projektów  przez  Zakład  Oświaty  tzw. 

,,Zielone Szkoły”. Poinformował obecnych, że przyszło powiadomienie o tym, 

iż  wniosek  do  Programu  ,,Maluch”,  czyli  żłobki  został  zaakceptowany 

i  przyznane  zostały  środki  w  wysokości  104.940zł,  wniosek  zostanie 

zrealizowany w ramach dużego remontu przedszkola.  Powiedział,  że  ogólnie 

złożone  zostały  wnioski  przez  Gminę  na  kwotę  około  330.000zł,  z  czego 

możliwa  kwota  dofinansowania  może  wynieść  około  200.000zł  z  funduszy 

europejskich. Dodał, że nie należy się spodziewać, że wszystkie wnioski dostaną 

dofinansowanie, ponieważ jest mała pula środków, ale chciałby podziękować za 

zaangażowanie proboszczom z Parafii w Mierzynie i Robuniu, którzy również 

mogli składać wnioski i tak też zrobili. Wyjaśnił, że Gmina nie mogła złożyć 

wniosków na wszystko, ponieważ są limity, że może ona maksymalnie otrzymać 

w okresie Programu do 100.000zł, a w roku ubiegłym limit został wyczerpany 

już w wysokości 60.000zł.      
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Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, ile wynosi kredyt, który bierze Ochotnicza Straż Pożarna i czy są to 

środki tylko na imprezę, która zorganizowana będzie w sobotę? 

Burmistrz  Karlina  Pan  Waldemar Miśko  odpowiedział,  że  kredyt  wynosi 

około 65.000zł, jest to oczywiście na zasadzie, że najpierw trzeba środki wydać, 

a  dopiero  potem  następuje  ich  refundacja.  Podkreślił,  że  Gmina  jest  tylko 

poręczycielem, a kredyt bierze OSP. Nie jest to tylko na to co będzie się działo 

w sobotę, ponieważ jest to cykl trzydniowy od piątku do niedzieli, to główne 

działanie, ale sama realizacja takiego projektu, to jest wiele więcej dni i bardzo 

dużo  pracy.  W  przypadku  małych  projektów  tak  naprawę  realizacja  trwa 

czasami kilka tygodni, a czasami kilka miesięcy.    

Pani  Gizela  Pietrzak  –  Kłys  Dyrektor  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Karlinie powiedziała, że w dniu wczorajszym otrzymała 

do Ośrodka telefon z zapytaniem, czy dwie osoby, wymienione z nazwiska są 

zatrudnione w Ośrodku w Karlinie jako pracownicy socjalni, ponieważ osoby te 

na terenie Białogardu przedstawiały się jako pracownicy socjalni,  odwiedzały 

osoby  starsze,  rzekomo  sporządzając  wywiad  środowiskowy,  a  najbardziej 

zainteresowane  były  stroną  finansową.  Zaapelowała  do  osób  obecnych,  aby 

uprzedzili swoich sąsiadów, rodziny, że pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy 

Społecznej  w  Karlinie  ma  legitymacje  służbową  ze  zdjęciem,  jeżeli  byłyby 

wątpliwości,  czy  jest  to  pracownik  socjalny  należy  prosić  o  okazanie 

legitymacji. 

Pan  Waldemar  Miśko  poinformował  obecnych,  że  dzieci  ze  Szkoły 

Podstawowej  w  Karścinie  osiągnęły  sukcesy  sportowe  i  poprosił,  aby  Pan 

Andrzej  Maciejewski,  trener  drużyny poinformował  obecnych o osiągniętych 

sukcesach. 

Pan  Andrzej  Maciejewski  Dyrektor  szkoły  Podstawowej  w  Karścinie 



powiedział,  że jest on opiekunem dziewcząt, a opiekunem chłopców jest Pan 

Ryszard  Strychalski.  Podkreślił,  że  jest  to  duża  praca  społeczna,  wyjazdy 

w ramach rozgrywek odbywają się w soboty i niedziele, czyli poza zakresem 

obowiązków  służbowych.  Zaprezentował  zdobyty  puchar  za  I  miejsce  Ligii 

Bałtyckiej  w kategorii  dziewcząt.  Są to rozgrywki głównie związane z siecią 

powstałych ,,Orlików” obejmuje Województwo, a nawet więcej, bo tegoroczny 

tryumfator  w  kategorii  chłopców  ,,Sparta  Sycewice”  jest  z  Województwa 

Pomorskiego. Rozgrywki odbywają się w cyklu trzech podstawowych turniejów, 

a  nieraz  więcej,  SP Karścino  uczestniczyło  w  rundzie  jesiennej,  zimowej  i 

wiosennej, a czwartym turniejem był turniej finałowy. Chłopcy bardzo walczyli, 

w ostatnim turnieju udało im się osiągnąć bardzo dobry wynik, a dziewczynki 

od pierwszego turnieju w Robuniu przewodziły w swojej grupie, a w turnieju 

finałowym  pokonały  wszystkie  znaczące  zespoły.  Jest  to  osiągnięty  sukces 

dotychczas  w grach  zespołowych  chyba  największy,  należy  liczyć  na  to,  że 

będzie  to  kontynuowane.  Podkreślił,  że  w imieniu  dzieci  będzie  się  zwracał 

o stypendia sportowe, zwłaszcza, że na to zasługują. Podziękował Pani Teresie 

Plichta – Lessnau Dyrektorowi Zakładu Oświaty w Karlinie za umożliwienie 

wyjazdów na turnieje.  

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina  dodał, że w dniu wczorajszym 

i  dzisiejszym w Karścinie  odbywały się  Gminne Mistrzostwa Międzyszkolne 

w piłce nożnej chłopców i dziewcząt, podkreślił świetną organizację i wspaniałą 

atmosferę, jaka towarzyszyła tym zawodom.  

Pani Stanisława Łepecka Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa 

Domacyno powiedziała, że chciałaby sprostować, znak ograniczający tonaż do 

15t został rzeczywiście postawiony, ale za krzyżówką do Zwartowa i wszystkie 

samochody ciężarowe jadą teraz przez Domacyno, dodała, że jeździ ich bardzo 

dużo,  przez  trzy  godziny  naliczyła  25  ciężarówek,  to  można  sobie  tylko 

wyobrazić ile jeździ ich dziennie.
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Pan Waldemar Miśko  odpowiedział, że dostał informację na piśmie, iż znaki 

zostały ustawione,  ale obecny na sesji  Pan Wicestarosta Raczewski to słyszy 

i  na pewno przekaże Dyrektorowi Zarządu Dróg Publicznych,  jednak jest  tu 

potrzeba  współpracy  ze  Starostwem  i  Zarządem  Powiatu  Świdwińskiego, 

dlatego, że żwirownia leży na terenie Gminy Sławoborze, Powiat Świdwiński 

i do nich należy ustawienie znaku przy żwirowni, który zakaże jazdy z wyższym 

tonażem, kiedy Świdwin upora się z tym problemem, to samochody przestaną 

jeździć przez Domacyno i Karwin. 

Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie opuścił salę obrad. 

Ad. 3

Pan  Marek  Anusz  Radny  Rady  Powiatu  Białogardzkiego  powiedział,  że 

chciałby przedstawić informację z okresu prawie trzech miesięcy. Najbardziej 

nurtującym  tematem  jest  Szpital  Powiatowy  w  Białogardzie,  z  informacji 

przedłożonej  na  ostatniej  sesji  Rady  Powiatu  wynika,  że  w  miesiącu  maju 

wszystkie oddziały utrzymywały się na niewielkim wskaźniku ujemnym. Fakt, 

że sytuacja szpitala nie jest dobra, ale ulega ona poprawie i się stabilizuje. Na 

obecną chwilę zabezpieczone zostały wszystkie oddziały od strony medycznej 

i funkcjonują one zgodnie z wytycznymi i kontraktami zawartymi z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. Poinformował obecnych, że został ogłoszony konkurs na 

Zastępcę ds. medycznych i podkreślił, że na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnim 

czasie zostali zatrudnieni jedni z najlepszych chirurgów w tym regionie. Dodał, 

że  Zarząd  szykuje  się  do  podjęcia  inwestycji  budowy  bloku  operacyjnego 

w  Centrum  Rehabilitacji  w  Białogardzie,  koszt  inwestycji  to  kwota  około 

20.000.000zł, powstałyby tam trzy sale operacyjne i jedna sala do wybudzeń. 

Środki na budowę będą pochodziły ze środków własnych Powiatu. Ogłoszony 

przetarg  na obsługę ratownictwa medycznego,  do którego również  przystąpił 

Szpital  w  Białogardzie,  jednak  w  wyniku  przetargu  wyłoniona  została  do 



obsługi Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego ze Szczecina. Wiąże się 

to  z  uszczupleniem  dochodów  do  budżetu  Szpitala  Powiatowego 

w Białogardzie, pieniądze, które pochodziły z ratownictwa medycznego, była to 

kwota około 300.000zł miesięcznie.  Kadra pracownicza liczy około 35 osób, 

obecnie prowadzone są rozmowy, które zdecydują, czy pracownicy zostaną na 

warunkach jakie im będą zaproponowane przez Stację ze Szczecina. Następnie 

poinformował obecnych, że na podstawie opinii z gmin zostanie opracowany 

harmonogram  remontów  dróg  powiatowych   na  lata  2011-2012,  na  obecną 

chwilę  nie  została  przedłożona  jeszcze  opinia  Miasta  i  Gminy  Tychowo, 

powiedział, że informację na temat dróg powiatowych na terenie Gminy Karlino 

i  na  temat spotkań dotyczących  tych  dróg przedstawił  Pan  Miśko Burmistrz 

Karlina  w  swoim  sprawozdaniu.  Zarząd  Powiatu  pozytywnie  zaopiniował 

projekt  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  przetargowej  do 

przeprowadzenia  postępowania  przetargowego  na  pełnienie  funkcji  Inżyniera 

kontraktu  inwestycji  pn.  ,,Przebudowa  ciągu  komunikacyjnego  dróg 

powiatowych w Karlinie”, tj.  ulica Wojska Polskiego i Kościuszki.  Następnie 

poinformował  obecnych,  że  Powiatowy  Urząd  Pracy  skierował  wniosek  do 

Ministra  Pracy  na  sumę  około  3.000.000zł,  zostanie  on  zaopiniowany  przez 

Urząd Marszałkowski,  a  pozyskane środki zostaną wykorzystane na otwarcie 

firm, refundacje zatrudnienia dla osób powyżej czterdziestego roku życia. Dodał 

też,  że  od  1  lipca  br.  szpitale  przekształcają  się  w spółki,  ale  czy  to  będzie 

korzystne, to okaże się później.     

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział,  że  bardzo  wielu  przedsiębiorców  z  Karlina  składało  podania 

o dofinansowanie nowych miejsc pracy i większość z nich otrzymała odmowę. 

Wiadomo, że wszystko zależy od możliwości budżetu państwa, ale jeśli  PUP 

otrzyma środki, czy mogą się oni ubiegać ponownie o dofinansowanie?  

Pan Marek Anusz Radny Rady Powiatu Białogardzkiego  odpowiedział,  że 
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środki  dla  Powiatowego  Urzędu  Pracy  zostały  zmniejszone  do  1/3  ich 

wysokości dotychczasowej,  ale jeśli nawet teraz osoby te otrzymały odmowy 

i  nie  dostały  dofinansowania,  nie  uniemożliwia  to  im  złożenia  wniosku 

ponownie.    

Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie wrócił na obrady. 

Ad. 4             

Pani  Teresa  Plichta  -  Lessnau  Dyrektor  Zakładu  Oświaty  w  Karlinie 

zapoznała  zebranych  z  informacją  na  temat  przygotowania  szkół  do 

wypoczynku letniego zorganizowanego ze środków finansowych otrzymanych 

od Miejsko – Gminnej Komisji  ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz dotacji przyznanej Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce 

w  Polsce  od  Kuratorium  Oświaty  w  Szczecinie,  koszty  transportu  pokryte 

zostaną przez Zakład oświaty w Karlinie (informacja załączona do protokołu). 

Powiedziała,  że   Burmistrz  informował  już  o dofinansowaniu  i  konieczności 

zorganizowania  wypoczynku  dla  dzieci  całego  Powiatu,  nie  jest  jeszcze 

wiadomo  z  jakich  Gmin  będą  uczestnicy  w  roku  bieżącym,  ale  w  roku 

poprzednim w wypoczynku letnim korzystały poza dziećmi z Gminy Karlino 

również dzieci z Gminy Białogard, Miasta Białogard, Miasta i Gminy Tychowo, 

Gminy  Dygowo  po  dwudziestu  pięciu  uczestników,  podziału  liczby  miejsc 

dokonał Kurator, tak też będzie w roku bieżącym. Podkreśliła, że mogą zgłaszać 

się  również  chętni  z  pełną  odpłatnością.  W  roku  bieżącym  te  wakacje 

zorganizowane zostaną w Czaplinku oraz Tleniu w Borach Tucholskich, będą to 

dziesięciodniowe  pobyty,  a  ich  uczestnicy  zostaną  wybrani  przy  współpracy 

Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz  dyrektorów  szkół 

i wychowawców klas, patrząc przede wszystkim na kryterium dochodowe. 

Pani  Iwona Wysocka –  Chudziak Kierownik Referatu Sportu,  Turystyki 



i  Rekreacji  w  Urzędzie  Miasta  i  Gminy  w  Karlinie  zapoznała  zebranych 

z  informacją  na  temat  przygotowania  do  sezonu  letniego  2011  w  zakresie 

działalności sportowej na terenie Gminy realizowanej przez Referat (informacja 

załączona do protokołu). 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytał,  kto 

odpowiada za obsługę finansową, księgową tych imprez,  czy dalej  będzie  to 

robiła  pani  pielęgniarka,  czy  w  tym  roku  osoby  zatrudnione  przy  Nocy 

Świętojańskiej  na  stanowisku  ratownika  będą  osobami  z  uprawnieniami 

ratownika, ile kosztuję występy artystów i w jaki sposób następuje rozliczenie 

z nimi w czasie tych imprez, ile osób będzie korzystało z noclegów i gdzie będą 

nocowali,  czy  może dojść  znowu do takiej  sytuacji,  że  będą  zakwaterowane 

osoby w naszym hotelu GS i nocleg będzie kosztował 100zł za osobę i ile osób 

będzie się żywiło na imprezach, czyli gości którzy przyjadą plus ci, którzy biorą 

udział jako organizatorzy, czy już są znane te liczby? 

Pani Iwona Wysocka – Chudziak  odpowiedziała, że orientacyjnie znana jest 

liczba gości, ponieważ planując złożenie wniosku do Pomeranii są prowadzone 

rozmowy ze stroną niemiecką i musi być taka sama liczba Niemców i Polaków 

i pod to przygotowywane są noclegi i wyżywienie. Dodała, że szczegółowych 

informacji  może  udzielić  na  temat  Biegu  Papieskiego,  pozostałe  wnioski 

przygotowane były przez innych pracowników. 

Pan Bogdan Piłkowski dodał, że przy  Nocy Świętojańskiej zaangażowany jest 

KOK, hala i promocja i świetlice, jesteście za to odpowiedzialni, nie wiemy ile 

przyjedzie  gości  z  Niemiec,  ile  trzeba  załatwić  noclegów,  dodał,  że  pytał 

również kto odpowiada za obsługę finansową tych imprez?

Pani  Iwona Wysocka –  Chudziak  odpowiedziała,  że  nie  zostały  podpisane 

jeszcze żadne umowy, dopiero zostały przyjęte wnioski i Pan Burmistrz będzie 

jechał na podpisanie umów. 
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Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlino  stwierdził,  że  za  hotel  zostanie 

zapłacona taka stawka, jaka została ujęta w projekcie, jeśli to będzie 100zł, taka 

kwota  zostanie  wydatkowana,  jeśli  200zł,  czy  50zł  też.  Przypomniał,  że 

dofinansowanie  jest  w  wysokości  85%,  a  większość  usług  związanych 

z realizacją projektu świadczonych jest lokalnie, a w związku z tym, większość 

pieniędzy zostaje w Gminie u karlińskich przedsiębiorców i w ich firmach. Jest 

to ewidentna zasada, tylko to, czego nie można zamówić lokalnie, jest szukane 

na zewnątrz. Jeśli mówi się o stawce za hotel,  czy wyżywienie to jest to pułap 

maksymalny, podkreślił też, że określone są maksymalne wysokości jakie mogą 

zostać ujęte w projekcie.     

Radny Pan Bogdan Piłkowski  powiedział,  że jeśli oferta internetowa jest za 

20zł za nocleg dla jednej osoby, a Gmina płaci ponad 100zł, to chyba jest coś 

nie tak. Ceny niby mieszczą się w tym, co przewiduje Unia, ale nie widzi on 

potrzeby przepłacać, gdy ktoś proponuje mniejszą cenę, to jest niegospodarność. 

Burmistrz Karlina Pan Miśko  stwierdził,  że  jeśli  Pan Piłkowski  uważa,  iż 

Urząd działa niegospodarnie, to powinien złożyć doniesienie jak najszybciej do 

odpowiednich  służb,  jeśli  uważa,  że  ktoś  w  Urzędzie  defrauduje  publiczne 

pieniądze.  Jeśli  ktoś  ma  taką  wiedzą  i  nie  zgłosi  tego,  to  również  popełnia 

przestępstwo  i  można  złożyć  donos  na  niego.  Zapytał  również,  czy  Pan 

Piłkowski rozmawiał z Prezesem GS ,,SCH” za ile oferują Gminie swoje usługi? 

Środki,  które  w 85% pochodzą  z  dotacji  są  wydawane  na  miejscu,  nikt  nie 

bierze pieniędzy do prywatnej kieszeni, zostają tu i wzmacniają potencjał tego 

środowiska, jako Gminy.     

Pan Waldemar Grażyński  Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  dołączył  do 

obrad.

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział,  że  pytał  też  o  występy  artystów,  którzy 

przyjeżdżają? 



Pan Waldemar Miśko  zwracając się do Pana Piłkowskiego odpowiedział,  że 

może  on  wejść  na  stronę  internetową,  albo  przyjść  do  Pani  Danuty  Butrym 

Dyrektora KOK, która pokaże katalogi i wówczas zapozna się z ofertą rynkową, 

jakie są stawki i czy to co jest na fakturze jest przesadzone, czy rzeczywiste. 

Oczywiście  podejmowane  sa  próby  negocjacji,  bo  różnie  to  wygląda  jeśli 

rozmowy trwają bezpośrednio z artystami, a inaczej z ich menadżerem, wtedy 

jest drożej.

Pani Iwona Wysocka – Chudziak dodała, że część artystów podpisując umowę 

na występ wnosi o wprowadzenie klauzuli, że nie życzy sobie ujawniania ich 

wynagrodzenia, wówczas takiej informacji nie można ujawnić.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pan  Gwóźdź  poinformował 

obecnych, że została również przygotowana informacja z Karlińskiego Ośrodka 

Kultury (załączona do protokołu), ale Pani Dyrektor Danuta Butrym jest na sesji 

nieobecna z powodu szkolenia. 

Ad. 5

Pan  Albin  Kryger  Prezes Ludowego Klubu  Sportowego  ,,Płomień” 

w  Pobłociu  Wielkim przedstawił  informację  na  temat  działalności  klubu 

(informacja  załączona  do  protokołu).  Dodał,  że  Klub  bierze  udział 

w  rozgrywkach  klasy  ,,A”,  są  juniorzy,  którzy  zajmują  obecnie  III  miejsce 

i  seniorzy  obecnie  IV,  ale  są  szanse  na  zajęcie  II  miejsca  w  obu  grupach. 

Powiedział,  że  klub boryka się  problemami finansowymi,  są bardzo wysokie 

koszty utrzymania, koszt sędziów i obserwatorów na jednym meczu to kwota 

600zł.  Wszyscy  w  klubie  pracują  społecznie  od  przygotowania  boiska,  do 

treningu.  Trudno  jest  pozyskać  sponsorów,  kiedyś  było  dwóch,  którzy  mają 

swoją  działalność  w  Pobłociu  Wielkim,  ale  obecnie  jest  trudna  sytuacja 
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w rolnictwie, co wiąże się z brakiem dotacji dla klubu. Powiedział, że brane jest 

tez pod uwagę wycofanie drużyny z rozgrywek w przyszłym sezonie, bo jest 

coraz trudniej. Juniorzy spisują się bardzo dobrze, mają bardzo dobre wyniki, 

jest  bardzo  duże  zainteresowanie,  a  na  treningi  przychodzą  prawie  wszyscy. 

Grają osoby z Karścina, Krukowa, Malonowa i Pobłocia Wielkiego i jest szansa 

na  pozyskanie  jeszcze  większej  liczby  chętnych,  grupa  młodych  chłopców, 

którzy  mają  po  10  –  11  lat,  ale  nie  można  stworzyć  drużyny  młodszych 

trampkarzy, bo nie ma na to pieniędzy. Nie narzekają na brak sprzętu, jest go 

dużo, ale brak jest środków na opłaty statutowe, lekarz 600zł, opłaty Związku 

w granicach 2.000zł w tym sezonie. Zorganizowano juniorom wyjazd na mecz 

Polska – Włochy, wywarło to na nich duże wrażenie, bardzo się podobał stadion, 

atmosfera  i  byłoby  dobrze,  gdyby  można  było  częściej  organizować  takie 

wyjazdy, ale wiąże się to z kosztami.           

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, czy Rada i Burmistrz są w stanie pomóc Klubowi z Pobłocia, jest to 

Klub  z  tradycjami,  Prezes  napisał  w  informacji,  że  zawodnicy  nie  dostają 

żadnych  diet,  czy  nie  znalazłyby  się  pieniądze  w budżecie,  żeby  pomóc,  że 

sekcji  nie  likwidować?  Budowane są  boiska  na  wsi  i  świetlice,  a  potem się 

okaże,  że  nie  będzie  miał  kto  z  tego korzystać,  zwłaszcza,  że  zawodnicy  są 

z Karścina, Krukowa, Malonowa i Pobłocia, kilka sołectw reprezentuje ten klub 

sportowy.   

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że nigdy nie było z tym 

problemu i jeśli była potrzeba, znajdowano wspólne rozwiązanie, tak też będzie 

teraz. Dodał, że nie wyobraża sobie, aby cokolwiek likwidować, byłby raczej 

zwolennikiem  tworzenia  i  wspierania  nowych  inicjatyw.  Zawsze  znajdą  się 

jakieś środki w samym budżecie na wsparcie, ale również pomoc w pozyskaniu 

sponsorów.  



Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie  stwierdził, że pięć 

lat  temu  obchodzone  było  45  lecie  funkcjonowania  klubu  w  takiej  małej 

miejscowości,  jeśli zostanie zawieszona działalność, to później będzie bardzo 

ciężko rozpocząć ponownie działalność. Powiedział, że liczy na to, iż środki się 

znajdą, ponieważ kwoty o których mówił Pan Kryger, nie są bardzo wysokie, to 

jest kilka tysięcy złotych na sezon, zwłaszcza, że zrobiono tam piękne zaplecze, 

odpowiednia  murawa,  widownia,  zwłaszcza,  że  tak  bardzo rozwija  się  praca 

z młodzieżą.       

Pan  Tomasz  Różański  Prezes  Klubu  Sportów  Walki  Róża  Karlino 

przedstawił  informację  na  temat  działalności  Klubu  w  2010  i  2011  roku 

(załączono  do  protokołu).  Dodał,  że  w  roku  bieżącym  Klub  otrzymał 

dofinansowanie  w  wysokości  20.000zł,  ale  przewidywany  koszt,  to  kwota 

50.000zł,  koszty cały  czas rosną.  Jeśli  klub ma się  rozwijać,  to potrzebni  są 

sponsorzy, a pozyskać ich jest bardzo trudno.    

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że pasmo sukcesów jakie 

przynosi  Klub  Róża  Karlino  spowoduje,  że  środki  się  zwiększą,  zdobytych 

medali mnóstwo, a jest to dopiero połowa roku 2011, coraz głośniej mówi się 

o Klubie, dobrze, że istnieje, wiele osób chce i uczestniczy w tych zajęciach.   

Pan Waldemar Miśko Prezes Klubu Sportowego MKS ,,Sokół” w Karlinie 

zapoznał  obecnych  z  informacją  na  temat  działalności  klubu  (informacja 

załączona do protokołu). Dodał, że jest to Klub z największą tradycją, ponieważ 

funkcjonuje od 1947 roku. Dziś Klub gra w V lidze, obecnie seniorzy zajmują 

11  miejsce  na  16  zespołów,  natomiast  juniorzy  zajmują  4  miejsce  na 

12 zespołów oraz młodzicy 9 miejsce również na 12 zespołów.   

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że nieobecna jest na sesji Pani 

Maryla  Sochacka  Prezes  Uczniowskiego  Klubu  Sportowego  w  Karlinie,  ale 

radni  w  swoich  materiałach  mają  sprawozdanie  na  temat  działalności  tego 
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Klubu (załączono do protokołu),  dodał  też,  że  na terenie  Gminy działa  klub 

zapaśniczy Młodzieżowy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie, nie 

ma jednak przedstawiciela i nie wpłynęła żadna informacja na temat działalności 

klubu. 

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział,  że  w Karwinie  nie  działa  żaden klub  sportowy,  ale  chciałby  się 

pochwalić, że dzieci szkolne były na meczu Klubu Lechia Gdańsk w Gdańsku 

we współpracy z zakładem karnym z Dobrowa i dzieci wprowadzały piłkarzy na 

płytę  boiska i  już  otrzymały  zaproszenie  na jeden z  meczy pucharowych do 

Krakowa.   

Ad. 6

Pan  Andrzej  Maciejewski  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Karścinie 

przedstawił  informację  na  temat  działalności  sportowej  w  roku  szkolnym 

2010/2011 (załączono do protokołu).

Pani  Małgorzata  Kolicka  –  Gładysz  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej 

w Daszewie  przedstawiła informację na temat sportu w Szkole Podstawowej 

w Daszewie (załączono do protokołu).

Pan  Zbigniew  Pawlik  Dyrektor  Gimnazjum  w  Karlinie  przedstawił 

informacje  na  temat  działalności  sportowej  w  Gimnazjum  w  Karlinie 

(informacja załączona do protokołu).

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  stwierdził,  że  sport 

funkcjonuje w szkołach z różnym skutkiem, obecnie najbardziej  utytułowana 

jest  Szkoła  w  Karścinie  ze  względu  na  duże  osiągnięcia  w  piłce  nożnej. 

Samorząd cały czas dba o to, aby infrastruktura ulegała poprawie, w związku 

z czym należy mieć nadzieję, że za rok będzie zdecydowanie więcej pucharów. 

Poinformował  obecnych  o  odniesionym  sukcesie,  nie  chodzi  co  prawda 



o  drużynę  szkolną,  ale  drużynę  samorządowców,  która  na  sześć  drużyn 

biorących  udział  zajęła  II  miejsce  w Turnieju  Piłki  Nożnej  Samorządowców 

i  Służb  Mundurowych,  przegrywając  dopiero  w  rzutach  karnych,  puchar 

znajduje się w Biurze Rady. Powiedział, że oczekuje w przyszłym roku odzewu 

i wsparcia ze strony służb mundurowych.    

Ad. 7a

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 

2011  rok.  Po  dokonanych  zmianach  plan  budżetu  zamknie  się  dochodami 

w wysokości  46.953.174,57zł,  wydatkami w wysokości  47.574.823,19zł  oraz 

deficytem w wysokości 621.648,62zł.

Pan Piotr Gwóźdź  poinformował obecnych, że wszystkie stałe komisje Rady 

zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr IX/69/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7b

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr IX/70/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7c

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

budżetu Gminy Karlino na 2011 rok.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała 

Nr IX/71/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7d

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu 

jej  poboru  na  terenie  Gminy  Karlino.  Po  dokonanych  zmianach  inkasentem 

opłaty  targowej  zostanie  Zarząd  Budynków  Komunalnych  Spółka  z  o.o. 

w Karlinie,  któremu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 % pobranej 

opłaty targowej.

Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  poinformował  obecnych,  że 



Komisja  Rewizyjna  oraz  Komisja  Budżetu,  Zdrowia,  Kultury  i  Oświaty 

wnioskowały  o  obniżenie  zaproponowanego  wynagrodzenia  w  projekcie 

uchwały  dla  inkasenta  opłaty  targowej,  tj.  Zarządu Budynków Komunalnych 

z 30% do 20%, czyli  wysokości takiej  jak poprzednio,  kiedy inkasentem był 

KTBS, pozostałe komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan Tomasz Rusiecki opuścił salę obrad. 

Pan  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zgłosiła 

wniosek  formalny  o  zmianę  wynagrodzenia  dla  inkasenta  z  30%  na  20% 

pobranej opłaty. 

Za  przyjęciem  wniosku  Pani  Tamary  Korzeniowskiej  polegającym  na 

zmianie  wynagrodzenia  dla  inkasenta  z  30%  na  20%  pobranej  opłaty 

głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się 

od głosu.  W wyniku jawnego głosowania poprawka została przyjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przystąpienie  do  głosowania  nad 

projektem uchwały wraz z wniesioną poprawką. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  1  był  przeciwny, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/72/11 

została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Pani  Ewa  Wach  Prezes  Zarządu  Budynków  Komunalnych  w  Karlinie 

powiedziała, że brała udział w dwóch posiedzeniach stałych komisji Rady, które 

głosowały  nad  stawką  dla  inkasenta  30%,  przedstawione  były  kalkulacje, 

a  opinie  komisji  były  pozytywne,  dlatego  zdziwiona  jest  zmianą  decyzji  na 

dzisiejszej sesji. Podkreśliła, że na wszystkie pytania udzieliła odpowiedzi i nie 
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rozumie decyzji Rady.  

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  stwierdził, że nie 

do końca radni otrzymali  odpowiedź na wszystkie pytania jakie są to koszty 

szczegółowe  targowiska  miejskiego,  na  wiele  pytań  obywatelka  nie 

odpowiedziała, dlaczego wzrosły tak bardzo koszty związane z prowadzeniem 

targowiska. W 2008 roku było 28.800zł, a w roku następnym koszty rosną do 

51.000zł. Po odjęciu 10.000zł za ogrodzenie wychodzi 41.000zł, czyli wzrost 

kosztów z 28.000zł na 41.000zł jest potężny, zwłaszcza jeśli są coraz mniejsze 

wpływy. Za 2010 rok targowisko przyniosło ponad 4.124zł straty. Uzasadniając 

dlaczego głosował przeciwko powiedział, że targowisko powinno się dać komuś 

w dzierżawę, ktoś by zapłacił dla Gminy, na przykład 20.000 – 25.000zł i byłby 

problem z  głowy,  a  nie  przerzuca  się  od jednego do drugiego  Prezesa  i  nic 

dobrego z tego nie wyniknie. Stawki które są uchwalone, które należy płacić na 

rynku  są  absurdalne  i  głupie.  Poinformował  obecnych,  że  wraz 

z  Przewodniczącym Rady  był  w sobotę  na  targowisku  miejskim,  są  stoiska, 

które mają około 50m2  zajęte przez handlowców, a za to powinna być opłata 

kilkaset  złotych.  Według  uchwały  przy  sprzedaży  z  namiotów  handlowych 

będących własnością sprzedających za zajęcie powierzchni handlowej do 6m² 

40zł, a za każdy następny rozpoczęty metr 20zł. Przypomniał duże stoisko przed 

wejściem  do  szkoły,  plac  o  powierzchni  około  50m2,  a  zajmował  go  jeden 

handlowiec, gdyby stawki były przestrzegane, to właściciel powinien zapłacić 

700-800zł.  Dodał,  że  te  absurdalne  stawki  ustaliła  poprzednia  Rada,  nie  wie 

czym się oni sugerowali, a tak duży wzrost kosztów nie został uzasadniony.   

Pani Ewa Wach  odpowiedziała,  że ,,obywatelka” koszty uzasadniła,  ale Pan 

Piłkowski nie zrozumiał. 

Pan Tomasz Rusiecki wrócił na salę obrad. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  powiedział,  że zawsze woli,  aby 



spółka pieniądze zarobiła, niż udzielać jej dotacji.  ZBK nie musi podpisywać 

z Gminą żadnej umowy, jeśli zrezygnuje ze świadczenia tych usług, to zostanie 

ogłoszony przetarg. Zwracając się do Pana Piłkowskiego zachęcał go do wzięcia 

udziału w przetargu, wtedy będzie mógł dopilnować metrów i dochodów. Dodał 

też,  że  jeśli  spółka  na  koniec  roku  będzie  miała  straty,  wówczas  z  budżetu 

Gminy trzeba  będzie  dołożyć  środki.  Lepszym rozwiązaniem jest  umożliwić 

zarobek spółce, zająć się uszczelnianiem systemu, ale dać zarobić.  Jeśli udałoby 

im się ściągnąć więcej, tym lepiej, nowa firma działa od 1 kwietnia br., ale jeśli 

radni nie chcą dać im szansy, to trzeba będzie ogłosić przetarg, okaże się, czy 

będą chętni, może być tak, że nikt nie będzie pobierał opłat, nie będzie wpływu 

do budżetu, a straty na koniec roku w firmie i tak będą musiały być pokryte. 

Ad. 7e

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania 

z realizacji  gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Karlino w latach 

2009  –  2010  oraz  sprawozdania  z  realizacji  gminnego  planu  ochrony 

Środowiska  w gminie Karlino w latach 2009 – 2010.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  IX/73/11 

została przez radnych podjęta. 

Ad. 7f

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

kolejnych  21  umów  najmu  lub  dzierżawy  nieruchomości  gruntowych 
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dotychczas  wynajmowanych  lub  wydzierżawianych  na  podstawie  umów 

zawartych na czas oznaczony do 3 lat. 

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Uchwała Nr IX/74/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Ad. 7g

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przekazania Stowarzyszeniu SOS 

Wioski  Dziecięce  w  Polsce  prowadzenie  Małych  Publicznych  Przedszkoli 

w Karścinie, Daszewie i Karwinie,

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przekazania Stowarzyszeniu SOS 

Wioski  Dziecięce  w  Polsce  prowadzenie  Małych  Publicznych  Przedszkoli 

w Karścinie, Daszewie i Karwinie,

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie  zwróciła się 

z pytaniem  do Dyrektorów szkół, co sądzą o tym pomyśle?

Pan  Andrzej  Maciejewski  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Karścinie 

powiedział, że dyrektorzy szkół nie są zwierzchnikami Małych Przedszkoli. Jest 

to  forma  utworzona  na  bazie  projektu  europejskiego  i  nie  wchodziły  nigdy 

w struktury szkół, zawsze nadzór sprawował Zakład Oświaty, podkreślił też, że 



budynki szkolne są własnością Gminy.  Dodał,  ze dyrektorem szkoły jest od 

czterech lat,  początki działalności przedszkoli  były w okresie dyrektorowania 

Pani  Jolanty  Walickiej  i  być  może na  etapie  powstawania  były  one bardziej 

związane z nadzorem. 

Pani  Małgorzata  Kolicka  –  Gładysz  Dyrektor  szkoły  Podstawowej 

w Daszewie powiedziała, że Małe Przedszkola są dla dzieci od trzech do pięciu 

lat,  w  Daszewie  jest  dwadzieścioro  pięcioro  dzieci,  w  szczególnych 

przypadkach  i  na  prośbę  rodziców,  którzy  pracują  zdarzyło  się,  ze  zostało 

przyjęte  dziecko  od  dwuipółletnie.  Małe  Przedszkola  powstały  z  inicjatywy 

Federacji  Inicjatyw  Oświatowych,  która  była  organem  założycielskim, 

pilotowała  projekt,  potem były  one  w  gestii  Zakładu  Oświaty.  W Daszewie 

funkcjonowało  to  tak,  że  dyrektor  interesował  się  tym  co  dzieje  się  w 

Przedszkolu,  zajmował  się  sprawami  związanymi  z  ubezpieczeniem  dzieci, 

wycieczkami,  wyjazdami,  ponieważ  są  pewne  obostrzenia  i  dzieci  nie  mogą 

jeździć  tak  jak  dzieci  starsze,  zastępstwami  jeśli  nauczyciel  był  chory, 

wszystkimi sprawami gospodarczymi, obiadami,  czy współpracą z Miejsko – 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podkreśliła, że robiła to z radością, 

ponieważ  sama  jest  matką  małego  dziecka,  które  mogłoby  uczęszczać  do 

takiego  przedszkola.  Teraz  Małe  Przedszkole  zostanie  przekazane 

Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce  w Polsce. A prywatnie uważa, że jest to 

duży plus dla szkoły, bardzo dobrze układa się współpraca z Wioską Dziecięcą, 

piętnaścioro dzieci z Wioski uczęszcza do Szkoły w Daszewie, bardzo dobrze 

odnajdują  się  w  małej  szkole,  radzą  sobie  bardzo  dobrze,  nie  sprawiają 

problemów, zaaklimatyzowały się, szkoła ma korzyści ze współpracy z Wioską 

związane z wyposażeniem, a pomysł przekazania Przedszkoli Stowarzyszeniu 

SOS Wioski Dziecięce w Polsce uważa za dobry.        

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  zapytał,  jak się 

odbywa  z  Małymi  Przedszkolami  w  gminach  w  których  nie  ma  takiego 
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Stowarzyszenia, czy zostały one już polikwidowane, czy funkcjonują?

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że pierwsze inicjatywy 

Małych  Przedszkoli  na wsiach były  przez  Federację  Inicjatyw Oświatowych, 

Gmina  była  jednym  z  wielu  partnerów  w  tej  realizacji,  były  to  środki 

pochodzące  z  Unii  Europejskiej.  Później  były  i  są  również  dziś  konkursy 

w których można ubiegać się po środki na zakładanie takich małych przedszkoli, 

są to środki przydzielane na określony czas jednego, czy dwóch lat i  po tym 

czasie, zwłaszcza było tak w pierwszej turze, kiedy Federacja zakładała Małe 

Przedszkola w większości gmin samorządy je polikwidowały. To jest najgorsze 

co mogło się wydarzyć, rozpocząć coś dobrego i zamknąć, bo nie ma pieniędzy 

z  Unii  Europejskiej.  W Gminie Karlino było  inaczej,  było  to  kontynuowane 

finansując to między innymi z budżetu Gminy, natomiast Stowarzyszenie SOS, 

które  prowadzi  szereg  działań  na  rzecz  dzieci  oprócz  Wiosek,  Wspólnot 

Mieszkaniowych,  obiektów  świetlicowych,  itd.  Stwierdził,  że  to  z  jego 

inicjatywy przedszkola przechodzą pod SOS, chociaż był opór, należy pamiętać, 

że jest to organizacja międzynarodowa, centrala jest w Austrii,  osoby będące 

w  Zarządzie  również  mają  jakiś  głos  doradczy  i  sprzeciwiano  się,  aby 

Stowarzyszenie w Polsce zajmowało się przedszkolami, motywowano to tym, że 

w innych krajach europejskich odchodzi się od tego, a przedszkola przechodzą 

pod samorząd lokalny.  Natomiast  sytuacja  w Danii,  Szwecji,  Niemczech jest 

zupełnie inna niż w Polsce. Tak naprawdę chodzi o finanse, roczny wydatek to 

jest  200.000  -  300.000zł  rocznie.  Do  tej  pory  z  budżetu  Gminy pokrywano 

koszty  rzeczowe  proporcjonalnie  do  zajmowanej  powierzchni  w  budynkach 

szkoły, za ogrzewanie, za prąd, wodę i ścieki, to kwota kilku, kilkunastu tysięcy 

rocznie, pozostałe środki pochodzą ze Stowarzyszenia SOS. Aby dalej utrzymać 

finansowanie z SOS trzeba będzie zwiększyć w najbliższych miesiącach, a na 

pewno w przyszłym roku wkład z budżetu Gminy, co nie oznacza, że Gmina 

poniesie pełne koszty. Oprócz tego, że jest ważny interes społeczny zaspokojony 



w postaci miejsc w przedszkolach, to jest również wymiar finansowy, nie 100% 

finansowania,  ale  zdecydowanie  mniej.  Dzisiejsza  uchwała  jest  formą 

sformalizowania  i  rzeczywistego  przekazania  do  prowadzenia  dla 

Stowarzyszenia. 

Pani  Anna  Semenowicz  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem jak będzie procentowo wyglądało finansowanie przedszkoli? 

Pani  Teresa  Plichta  –  Lessnau  Dyrektor  Zakładu  Oświaty  w  Karlinie 

powiedziała,  że  przedszkola  będą  przedszkolami  publicznymi  i  jak  wynika 

z ustawy o systemie oświaty będzie to 50% rzeczywistych kosztów.

Pani Anna Semenowicz powiedziała, że również mogłoby być tak, że oświata 

prowadzi przedszkole a Stowarzyszenie SOS pomaga dofinansowując. 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  nie  ma  na  to 

zgody Stowarzyszenia. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było, 

3  radnych  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  głosowania  uchwała 

Nr IX/75/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 7h

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Miejsko  –  Gminnego  programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino na rok 2011. 
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Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  IX/76/11 

została podjęta. 

Ad. 8

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie  zwróciła się 

z  pytaniem,  jakie  koszty  poniósł  Klub  ,,Sokół”  Karlino  za  zorganizowanie 

w  dniu  3  maja  br.  meczu  podwyższonego  ryzyka,  z  budżetu  Gminy 

przeznaczono  na  to  kwotę  12.000zł,  kto  określił  ten  mecz,  jako  mecz 

podwyższonego ryzyka oraz kiedy będzie rozpisany przetarg na halę?

Pan  Waldemar  Grażyński  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  poprosił 

o szczegółowe informacje o mostku na ulicy Waryńskiego przez Kanał Młyński. 

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział,  że  kilkakrotnie  na  komisjach  poruszał  kwestię  oświetlenia  przy 

domach w Karwinie, na terenach należących wcześniej do spółki stoją lampy 

oświetleniowe, które zostały podłączone, a potem wyłączone, kiedy okazało się, 

że  stoją  na  terenie  prywatnym.  Powiedział,  że  odbył  rozmowę  z  prezesem 

Spółki Karwin – Land, który stwierdził, że spółka może bezpłatnie przekazać 

drogę  Gminie.  Zaproponował  ustosunkowanie  się  do  tej  propozycji 

i  zorganizowanie  spotkania  z  Prezesem Spółki,  pracownicy  Urzędu  powinni 

pojechać w teren i zobaczyć jak to wygląda i co można z tym zrobić. Chodzi 

o  znalezienie  wspólnego  rozwiązania,  ponieważ  temat  poruszany  był 

wielokrotnie, a sprawa grzęźnie i stoi w miejscu. Dodał, ze proces decyzyjny 

w spółce  trwa  dosyć  długo i  nie  będzie  pisma  w tej  sprawie  od  właścicieli 

spółki, ponieważ  zamieszkują oni w różnych krajach, dlatego prosi o deklarację 

Burmistrza o przejęciu, jeśli zostanie ona złożona, wówczas będzie odpowiednie 



pismo wystosowane, albo trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie tej sprawy.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, czy dzieje się coś w sprawie cmentarza komunalnego w Karlinie, 

czy jest już ogłoszony przetarg na projekt?

Pan Tomasz Mycio  Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  zapytał,  czy  osoby 

skazane prawomocnym wyrokiem Sądu na nieodpłatną kontrolowaną pracę na 

cele społeczne, tzw. ,,godzinki” z terenu miasta Karlina mogłyby wykonywać 

prace  porządkowe  na  terenach  wiejskich,  tam  gdzie  jest  zapotrzebowanie, 

konkretnie chodzi o miejscowość Kowańcz?                   

Ad. 9

Pani  Iwona Wysocka –  Chudziak Kierownik Referatu Sportu,  Turystyki 

i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie przypomniała, że 12 czerwca br. 

planowany jest XIX Bieg Papieski im. Jana Pawła II prosiłaby o zaangażowanie, 

zaproszenia  zostały  wysłane  z  prośbą  o  potwierdzenie  obecności. 

Poinformowała, że poza atrakcjami w niedzielę w piątek można wziąć udział 

w  rajdzie  rowerowym Karlino  –  Domacyno  –  Karlino,  w  sobotę  w  marszu 

nordick walking, spływie kajakowym oraz turnieju piłki plażowej. Zwracając się 

do  prezesów  klubów  sportowych  podziękowała  im  za  współpracę  i  pomoc 

w  wykaszaniu  boisk.  Podziękowała  również  zawodnikom  drużyny  za 

reprezentację  i  wzięcie  udziału  w  Turnieju  Piłki  Nożnej  Samorządowców 

i Służb Mundurowych. Dodała, że w dniach 4 i 5 czerwca jest sprzątanie Radwi 

i Parsęty i otrzymała informację, że zwolnił się jeden kajak, więc gdyby ktoś był 

chętny do uczestnictwa może się zgłosić.      

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

zaprosił wszystkich obecnych do uczestnictwa we mszy Świętej w Domacynie 
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pod statuą Matki Bożej oraz festynów, które zostaną jak co rok zorganizowane.

Pan Mariusz Anklewicz Zachodniopomorskie Izby Rolnicze członek Rady 

Powiatowej w Białogardzie poprosił sołtysów o przekazanie rolnikom z terenu 

gminy  Karlino  wniosków  umożliwiających  ubieganie  się  o  odszkodowania 

z tytułu szkód łowieckich.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Piotr  Gwóźdź  podziękował  Pani 

Bożenie Laskowskiej Przewodniczącej Rady Sołeckiej w Pobłociu Wielkim za 

poczęstunek, ciasto znajdujące się na stołach w dniu dzisiejszym.  

Ad. 10

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiadając  na  pytania 

powiedział,  że nie zostały jeszcze obliczone koszty, jakie poniósł Klub MKS 

z tytułu meczu podwyższonego ryzyka, kiedy zostanie to obliczone, być może 

już  na następnej  sesji  zostaną  one przedstawione.  To czy  mecz  jest  meczem 

podwyższonego ryzyka określa Policja, nie jest to kompetencja Zarządu Klubu. 

Przetarg na halę sportową został ogłoszony z terminem otwarcia ofert na dzień 

12  lipca  br.  Ze  względu  na  wielkość  zadania  zachowany  musi  być  termin 

minimum  40  dni  i  ogłoszenie  musi  się  znajdować  w  Dzienniku  Unii 

Europejskiej,  nie tylko na stronach BIP. Panu Kaczmarkowi odpowiedział,  że 

nic  nie  grzęźnie  w Urzędzie,  odpowiedź  na  temat  lamp w Karwinie  została 

udzielona na komisjach, a biorąc pod uwagę potrzeby na wsiach na terenach 

publicznych,  nie  będą  przejmowane  grunty  prywatne  tylko  dlatego,  żeby 

oświetlać prywatne domy, bo obowiązkiem Gminy jest oświetlenie na terenach 

publicznych  dróg,  ciągów  pieszych  i  ciągów  jezdnych.  Zdarza  się,  że  na 

terenach wiejskich są takie sytuacje, iż stoją lampy na terenach prywatnych, jest 

to teraz inwentaryzowane, ale Gmina nie będzie ponosić kosztów oświetlenia, 



ponieważ  jest  to  niezgodne  z  prawem.  To  jest  teren  prywatny  i  nie  można 

dofinansowywać  tam  oświetlenia  w  jakikolwiek  sposób  z  pieniędzy 

publicznych.  Dodał  też,  że  nie  będzie  również  jako  Burmistrz  niczego 

deklarował, jeśli jest ktoś zainteresowany czymkolwiek, to powinien wystąpić 

z  wnioskiem.  Co  do  cmentarza  komunalnego.  Została  rozwiązana  umowa 

z poprzednim projektantem, dodał,  że jego wolą jest,  aby w tym roku został 

opracowany kompleksowy projekt techniczny na cały cmentarz, być może nie 

z oświetleniem, ale z utwardzeniem i odwodnieniem tego terenu. Jeśli nie uda 

się  znaleźć  środków na  zrealizowanie  inwestycji  w  całości,  wówczas  będzie 

realizacja etapami, ale tak, aby prace rozpoczęły się w przyszłym roku. Na dziś 

nie  jest  w  stanie  udzielić  odpowiedzi  Panu Mycio,  czy  jest  możliwość,  aby 

osoby skazane na tzw. ,,godzinki” z terenu miasta Karlina mogłyby wykonywać 

prace  porządkowe na terenach wiejskich,  jeśli  jest  chęć,  a  sołtys  weźmie  na 

siebie odpowiedzialność, ale nie wie tego, czy sołtys może być taka osobą, jeśli 

tak  nie  ma  problemu.  Podkreślił,  że  jest  instytucja  wskazana  w  Sądzie 

i dotychczas było to Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a na 

dziś  Zarząd  Budynków  Komunalnych,  jeśli  będzie  chęć  skorzystania 

i zapotrzebowanie na taka pomoc, należy zwrócić się w tej sprawie do Prezesa 

ZBK Pani Ewy Wach.    

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina na pytanie dotyczące kładki na 

Kanale Młyńskim odpowiedział, że zwrócono się do Starostwa o pozwolenie na 

rozbiórkę, okazało się, że należy uzupełnić wniosek, ale podjęta została decyzja, 

że  ta  kładka  będzie  rozbierana,  a  formalności  będą  załatwiane  w trakcie  jej 

rozbiórki, już zostało wydane zlecenie na jej rozbiórkę. 

Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie  stwierdził, że 

kładka  ta  służy  ludziom,  którzy  chodzą  do  parku  na  spacery,  również 

mieszkańcom,  którzy  skracali  sobie  drogę  i  byłoby  zasadne  jej 

wyremontowanie,  aby  stała  ona  do  momentu,  kiedy  przyjdzie  nowy  most. 
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Dodał,  że  rozmawiał  na  ten  temat  z  Panem Smolarskim,  który  za  kwotę  do 

3.000zł podjąłby się przywrócenia do stanu technicznie sprawnego.

Pan Waldemar Miśko  zapytał, czy Pan Smolarski podpisze zobowiązanie do 

ponoszenia odpowiedzialności cywilnej, gdyby cokolwiek się stało? Jeśli tak, to 

w budżecie znaleziona zostanie taka kwota.                 

Pan Waldemar Grażyński  dodał,  że  czynnikiem, który  daje  pozwolenia  do 

ponoszenia odpowiedzialności jest dozór techniczny, który wyraża zgodę, czy 

kładka jest dopuszczona do ruchu, czy nie.   

Burmistrz Karlina Pan Miśko stwierdził, że nie chodzi o żaden ruch, to jest 

kładka,  tu nie  ma instytucji,  które  mogłyby kontrolować,  czy  dopuszczać do 

ruchu.  Jest  to  tzw.  ,,prowizorka”,  która  od  kilkudziesięciu  lat  funkcjonuje, 

a  kładka  jest  wzięta  ze  spichlerza  z  ulicy  Szczecińskiej.  Podkreślił,  że  nie 

weźmie  na  siebie  odpowiedzialności,  za  to  co  może  się  stać  na  tej  kładce, 

w takim stanie  technicznym w jakim się  ona  znajduje,  czy  nawet  po  takim 

remoncie o jakim mówi Pan Smolarski.  Jeśli  ktoś weźmie odpowiedzialność, 

środki się znajdą. Życie i zdrowie jest ważniejsze, niż komfort, czy dyskomfort 

z tego tytułu, że przez kilka miesięcy nie będzie można chodzić na spacery.       

Radny Pan Grażyński zapytał, kto do tej pory brał odpowiedzialność za osoby 

przechodzące przez tę kładkę, skoro przez tyle lat to funkcjonowało?

Pan Miśko  odpowiedział,  że on jako Burmistrz i  gdyby coś się stało,  byłby 

pierwszą osobą, która ponosiłaby za to odpowiedzialność. Dotychczas nic się 

nie  zdarzyło,  ale  należy  pomyśleć  o  tym,  że  może  się  wydarzyć,  a  w  tym 

przypadku jest to bardzo prawdopodobne, bo wiadomo jaki jest stan techniczny 

kładki.  Nawet  jeśli  kładka  zostanie  wzmocniona,  trzeba  pamiętać,  że  jest  to 

konstrukcja przedwojenna, która ma kilkadziesiąt lat.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie  zapytała od 



kiedy jest zamieszczone ogłoszenie o przetargu na halę? 

Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedziała, że od 

soboty  jest  umieszczony  na  stronie  Urzędu  Unii  Europejskiej,  w  momencie 

kiedy zostanie na tej stronie opublikowany, zostanie umieszczony na Biuletynie 

Zamówień Publicznych i na BIP.    

Pani  Tamara  Korzeniowska  dodała,  że  pyta,  ponieważ  prosiła  wcześniej 

Burmistrza, aby przekazał taką informację Komisji Rewizyjnej.

Pan  Miśko  Burmistrz  Karlina  stwierdził,  że  przetarg  został  ogłoszony 

w sobotę,  a  dziś  jest  wtorek  i  sesja,  od  soboty  nie  było  żadnych  posiedzeń 

radnych,  więc  dziś  można  oficjalnie  poinformować,  że  w  Dzienniku 

Urzędowym Unii  Europejskiej  jest  zgłoszone  do  publikacji.  Trwa  to  trzy  – 

cztery dni, więc można się spodziewać, że zostanie opublikowane w Dzienniku 

Unii  europejskiej  i  wówczas  będzie  można  umieścić  to  na  stronie  Urzędu 

Zamówień Publicznych oraz na BIP.     

Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

w  dniu  wczorajszym  na  skrzyżowaniu  ulic  Kościuszki  i  Wojska  Polskiego 

w nawierzchni  jezdni  zrobiła  się  nagle  duża  dziura,  zgłosiła  to  do  strażnika 

miejskiego  Pana  Prokopowicza,  minęła  już  wtedy  godzina  21-sza,  Pan 

Prokopowicz  poinformował  ją,  że  jest  w  domu,  a  godziny  pracy  Straży 

Miejskiej są do 21-szej, a dalsza droga postępowania to zgłoszenie do Policji. 

Dodała, że poprosiła Pana Prokopowicza, aby zgłosił to gdzie należy i tak się 

stało, ale chciałaby wiedzieć, jaka jest procedura i do kogo należy się zwrócić 

w takiej sytuacji? 

Pan Waldemar Miśko  odpowiedział, że zawsze można zgłosić do Policji, ale 

bez względu na to, czy dzwoni ktoś do Burmistrza, strażnika, czy sprzątaczki 
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sprawa powinna natychmiast zostać przekazana do odpowiednich służb.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że widział dwóch strażników miejskich, którzy zabezpieczali to miejsce.

Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej zdarzyło się, że pojawił się gość, mieszkaniec Karlina, który musiał 

zostać wyproszony, ponieważ radca prawny stwierdził, że nie jest możliwe, aby 

uczestniczył on w posiedzeniu komisji w trakcie której przeprowadzana będzie 

kontrola  wydatków  na  imprezy  letnie,  poprosiła  wówczas  radcę  prawnego 

o przygotowanie opinii na piśmie w tej sprawie i chciałaby wiedzieć, czy jest 

ona już przygotowana? 

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

wyjaśnił,  że  opinia  rzeczywiście  nie  została  jeszcze  przedłożona 

Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, ponieważ Burmistrz zwrócił się z prośba 

o  przedłożenie  kompleksowej  opinii  dotyczącej  procedury  postępowania 

Komisji Rewizyjnej i częścią składową tej opinii będzie udzielenie odpowiedzi 

na temat uczestnictwa osób trzecich. 

  

Ad. 11

Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź podziękował za przybycie i udział radnym 

oraz zaproszonym gościom i o godzinie 1500 dokonał zamknięcia IX sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:
Ilona Pyrtek-Safaryn
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	Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie powiedziała, że w dniu wczorajszym otrzymała do Ośrodka telefon z zapytaniem, czy dwie osoby, wymienione z nazwiska są zatrudnione w Ośrodku w Karlinie jako pracownicy socjalni, ponieważ osoby te na terenie Białogardu przedstawiały się jako pracownicy socjalni, odwiedzały osoby starsze, rzekomo sporządzając wywiad środowiskowy, a najbardziej zainteresowane były stroną finansową. Zaapelowała do osób obecnych, aby uprzedzili swoich sąsiadów, rodziny, że pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie ma legitymacje służbową ze zdjęciem, jeżeli byłyby wątpliwości, czy jest to pracownik socjalny należy prosić o okazanie legitymacji. 
	Pan Waldemar Miśko poinformował obecnych, że dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karścinie osiągnęły sukcesy sportowe i poprosił, aby Pan Andrzej Maciejewski, trener drużyny poinformował obecnych o osiągniętych sukcesach. 
	Pan Andrzej Maciejewski Dyrektor szkoły Podstawowej w Karścinie powiedział, że jest on opiekunem dziewcząt, a opiekunem chłopców jest Pan Ryszard Strychalski. Podkreślił, że jest to duża praca społeczna, wyjazdy                   w ramach rozgrywek odbywają się w soboty i niedziele, czyli poza zakresem obowiązków służbowych. Zaprezentował zdobyty puchar za I miejsce Ligii Bałtyckiej w kategorii dziewcząt. Są to rozgrywki głównie związane z siecią powstałych ,,Orlików” obejmuje Województwo, a nawet więcej, bo tegoroczny tryumfator w kategorii chłopców ,,Sparta Sycewice” jest z Województwa Pomorskiego. Rozgrywki odbywają się w cyklu trzech podstawowych turniejów, a nieraz więcej, SP Karścino uczestniczyło w rundzie jesiennej, zimowej i wiosennej, a czwartym turniejem był turniej finałowy. Chłopcy bardzo walczyli, w ostatnim turnieju udało im się osiągnąć bardzo dobry wynik, a dziewczynki od pierwszego turnieju w Robuniu przewodziły w swojej grupie, a w turnieju finałowym pokonały wszystkie znaczące zespoły. Jest to osiągnięty sukces dotychczas w grach zespołowych chyba największy, należy liczyć na to, że będzie to kontynuowane. Podkreślił, że w imieniu dzieci będzie się zwracał               o stypendia sportowe, zwłaszcza, że na to zasługują. Podziękował Pani Teresie Plichta – Lessnau Dyrektorowi Zakładu Oświaty w Karlinie za umożliwienie wyjazdów na turnieje.  
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina dodał, że w dniu wczorajszym           i dzisiejszym w Karścinie odbywały się Gminne Mistrzostwa Międzyszkolne              w piłce nożnej chłopców i dziewcząt, podkreślił świetną organizację i wspaniałą atmosferę, jaka towarzyszyła tym zawodom.  
	Pani Stanisława Łepecka Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Domacyno powiedziała, że chciałaby sprostować, znak ograniczający tonaż do 15t został rzeczywiście postawiony, ale za krzyżówką do Zwartowa i wszystkie samochody ciężarowe jadą teraz przez Domacyno, dodała, że jeździ ich bardzo dużo, przez trzy godziny naliczyła 25 ciężarówek, to można sobie tylko wyobrazić ile jeździ ich dziennie.
	Pan Waldemar Miśko  odpowiedział, że dostał informację na piśmie, iż znaki zostały ustawione, ale obecny na sesji Pan Wicestarosta Raczewski to słyszy               i na pewno przekaże Dyrektorowi Zarządu Dróg Publicznych, jednak jest tu potrzeba współpracy ze Starostwem i Zarządem Powiatu Świdwińskiego, dlatego, że żwirownia leży na terenie Gminy Sławoborze, Powiat Świdwiński                i do nich należy ustawienie znaku przy żwirowni, który zakaże jazdy z wyższym tonażem, kiedy Świdwin upora się z tym problemem, to samochody przestaną jeździć przez Domacyno i Karwin. 
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie opuścił salę obrad. 
	Ad. 3
	Pan Marek Anusz Radny Rady Powiatu Białogardzkiego powiedział, że chciałby przedstawić informację z okresu prawie trzech miesięcy. Najbardziej nurtującym tematem jest Szpital Powiatowy w Białogardzie, z informacji przedłożonej na ostatniej sesji Rady Powiatu wynika, że w miesiącu maju wszystkie oddziały utrzymywały się na niewielkim wskaźniku ujemnym. Fakt, że sytuacja szpitala nie jest dobra, ale ulega ona poprawie i się stabilizuje. Na obecną chwilę zabezpieczone zostały wszystkie oddziały od strony medycznej           i funkcjonują one zgodnie z wytycznymi i kontraktami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia. Poinformował obecnych, że został ogłoszony konkurs na Zastępcę ds. medycznych i podkreślił, że na uwagę zasługuje fakt, że w ostatnim czasie zostali zatrudnieni jedni z najlepszych chirurgów w tym regionie. Dodał, że Zarząd szykuje się do podjęcia inwestycji budowy bloku operacyjnego                  w Centrum Rehabilitacji w Białogardzie, koszt inwestycji to kwota około 20.000.000zł, powstałyby tam trzy sale operacyjne i jedna sala do wybudzeń. Środki na budowę będą pochodziły ze środków własnych Powiatu. Ogłoszony przetarg na obsługę ratownictwa medycznego, do którego również przystąpił Szpital w Białogardzie, jednak w wyniku przetargu wyłoniona została do obsługi Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego ze Szczecina. Wiąże się to z uszczupleniem dochodów do budżetu Szpitala Powiatowego                                 w Białogardzie, pieniądze, które pochodziły z ratownictwa medycznego, była to kwota około 300.000zł miesięcznie. Kadra pracownicza liczy około 35 osób, obecnie prowadzone są rozmowy, które zdecydują, czy pracownicy zostaną na warunkach jakie im będą zaproponowane przez Stację ze Szczecina. Następnie poinformował obecnych, że na podstawie opinii z gmin zostanie opracowany harmonogram remontów dróg powiatowych  na lata 2011-2012, na obecną chwilę nie została przedłożona jeszcze opinia Miasta i Gminy Tychowo, powiedział, że informację na temat dróg powiatowych na terenie Gminy Karlino i na temat spotkań dotyczących tych dróg przedstawił Pan Miśko Burmistrz Karlina w swoim sprawozdaniu. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu inwestycji pn. ,,Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych w Karlinie”, tj. ulica Wojska Polskiego i Kościuszki. Następnie poinformował obecnych, że Powiatowy Urząd Pracy skierował wniosek do Ministra Pracy na sumę około 3.000.000zł, zostanie on zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski, a pozyskane środki zostaną wykorzystane na otwarcie firm, refundacje zatrudnienia dla osób powyżej czterdziestego roku życia. Dodał też, że od 1 lipca br. szpitale przekształcają się w spółki, ale czy to będzie korzystne, to okaże się później.     
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że bardzo wielu przedsiębiorców z Karlina składało podania                     o dofinansowanie nowych miejsc pracy i większość z nich otrzymała odmowę. Wiadomo, że wszystko zależy od możliwości budżetu państwa, ale jeśli PUP otrzyma środki, czy mogą się oni ubiegać ponownie o dofinansowanie?  
	Pan Marek Anusz Radny Rady Powiatu Białogardzkiego odpowiedział, że środki dla Powiatowego Urzędu Pracy zostały zmniejszone do 1/3 ich wysokości dotychczasowej, ale jeśli nawet teraz osoby te otrzymały odmowy              i nie dostały dofinansowania, nie uniemożliwia to im złożenia wniosku ponownie.    
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie wrócił na obrady. 
	Ad. 4         
	Pani Teresa Plichta - Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie zapoznała zebranych z informacją na temat przygotowania szkół do wypoczynku letniego zorganizowanego ze środków finansowych otrzymanych od Miejsko – Gminnej Komisji ds. profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dotacji przyznanej Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce od Kuratorium Oświaty w Szczecinie, koszty transportu pokryte zostaną przez Zakład oświaty w Karlinie (informacja załączona do protokołu). Powiedziała, że  Burmistrz informował już o dofinansowaniu i konieczności zorganizowania wypoczynku dla dzieci całego Powiatu, nie jest jeszcze wiadomo z jakich Gmin będą uczestnicy w roku bieżącym, ale w roku poprzednim w wypoczynku letnim korzystały poza dziećmi z Gminy Karlino również dzieci z Gminy Białogard, Miasta Białogard, Miasta i Gminy Tychowo, Gminy Dygowo po dwudziestu pięciu uczestników, podziału liczby miejsc dokonał Kurator, tak też będzie w roku bieżącym. Podkreśliła, że mogą zgłaszać się również chętni z pełną odpłatnością. W roku bieżącym te wakacje zorganizowane zostaną w Czaplinku oraz Tleniu w Borach Tucholskich, będą to dziesięciodniowe pobyty, a ich uczestnicy zostaną wybrani przy współpracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dyrektorów szkół                   i wychowawców klas, patrząc przede wszystkim na kryterium dochodowe. 
	Pani Iwona Wysocka – Chudziak Kierownik Referatu Sportu, Turystyki              i Rekreacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Karlinie zapoznała zebranych             z informacją na temat przygotowania do sezonu letniego 2011 w zakresie działalności sportowej na terenie Gminy realizowanej przez Referat (informacja załączona do protokołu). 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, kto odpowiada za obsługę finansową, księgową tych imprez, czy dalej będzie to robiła pani pielęgniarka, czy w tym roku osoby zatrudnione przy Nocy Świętojańskiej na stanowisku ratownika będą osobami z uprawnieniami ratownika, ile kosztuję występy artystów i w jaki sposób następuje rozliczenie            z nimi w czasie tych imprez, ile osób będzie korzystało z noclegów i gdzie będą nocowali, czy może dojść znowu do takiej sytuacji, że będą zakwaterowane osoby w naszym hotelu GS i nocleg będzie kosztował 100zł za osobę i ile osób będzie się żywiło na imprezach, czyli gości którzy przyjadą plus ci, którzy biorą udział jako organizatorzy, czy już są znane te liczby? 
	Pani Iwona Wysocka – Chudziak odpowiedziała, że orientacyjnie znana jest liczba gości, ponieważ planując złożenie wniosku do Pomeranii są prowadzone rozmowy ze stroną niemiecką i musi być taka sama liczba Niemców i Polaków        i pod to przygotowywane są noclegi i wyżywienie. Dodała, że szczegółowych informacji może udzielić na temat Biegu Papieskiego, pozostałe wnioski przygotowane były przez innych pracowników. 
	Pan Bogdan Piłkowski dodał, że przy  Nocy Świętojańskiej zaangażowany jest KOK, hala i promocja i świetlice, jesteście za to odpowiedzialni, nie wiemy ile przyjedzie gości z Niemiec, ile trzeba załatwić noclegów, dodał, że pytał również kto odpowiada za obsługę finansową tych imprez?
	Pani Iwona Wysocka – Chudziak odpowiedziała, że nie zostały podpisane jeszcze żadne umowy, dopiero zostały przyjęte wnioski i Pan Burmistrz będzie jechał na podpisanie umów. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlino stwierdził, że za hotel zostanie zapłacona taka stawka, jaka została ujęta w projekcie, jeśli to będzie 100zł, taka kwota zostanie wydatkowana, jeśli 200zł, czy 50zł też. Przypomniał, że dofinansowanie jest w wysokości 85%, a większość usług związanych                        z realizacją projektu świadczonych jest lokalnie, a w związku z tym, większość pieniędzy zostaje w Gminie u karlińskich przedsiębiorców i w ich firmach. Jest to ewidentna zasada, tylko to, czego nie można zamówić lokalnie, jest szukane na zewnątrz. Jeśli mówi się o stawce za hotel,  czy wyżywienie to jest to pułap maksymalny, podkreślił też, że określone są maksymalne wysokości jakie mogą zostać ujęte w projekcie.     
	Radny Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że jeśli oferta internetowa jest za 20zł za nocleg dla jednej osoby, a Gmina płaci ponad 100zł, to chyba jest coś nie tak. Ceny niby mieszczą się w tym, co przewiduje Unia, ale nie widzi on potrzeby przepłacać, gdy ktoś proponuje mniejszą cenę, to jest niegospodarność.  
	Burmistrz Karlina Pan Miśko stwierdził, że jeśli Pan Piłkowski uważa, iż Urząd działa niegospodarnie, to powinien złożyć doniesienie jak najszybciej do odpowiednich służb, jeśli uważa, że ktoś w Urzędzie defrauduje publiczne pieniądze. Jeśli ktoś ma taką wiedzą i nie zgłosi tego, to również popełnia przestępstwo i można złożyć donos na niego. Zapytał również, czy Pan Piłkowski rozmawiał z Prezesem GS ,,SCH” za ile oferują Gminie swoje usługi? Środki, które w 85% pochodzą z dotacji są wydawane na miejscu, nikt nie bierze pieniędzy do prywatnej kieszeni, zostają tu i wzmacniają potencjał tego środowiska, jako Gminy.     
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie dołączył do obrad.
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że pytał też o występy artystów, którzy przyjeżdżają? 
	Pan Waldemar Miśko zwracając się do Pana Piłkowskiego odpowiedział, że może on wejść na stronę internetową, albo przyjść do Pani Danuty Butrym Dyrektora KOK, która pokaże katalogi i wówczas zapozna się z ofertą rynkową, jakie są stawki i czy to co jest na fakturze jest przesadzone, czy rzeczywiste. Oczywiście podejmowane sa próby negocjacji, bo różnie to wygląda jeśli rozmowy trwają bezpośrednio z artystami, a inaczej z ich menadżerem, wtedy jest drożej.
	Pani Iwona Wysocka – Chudziak dodała, że część artystów podpisując umowę na występ wnosi o wprowadzenie klauzuli, że nie życzy sobie ujawniania ich wynagrodzenia, wówczas takiej informacji nie można ujawnić.   
	Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Gwóźdź poinformował obecnych, że została również przygotowana informacja z Karlińskiego Ośrodka Kultury (załączona do protokołu), ale Pani Dyrektor Danuta Butrym jest na sesji  nieobecna z powodu szkolenia. 
	Ad. 5
	Pan Albin Kryger Prezes Ludowego Klubu Sportowego ,,Płomień”                          w Pobłociu Wielkim przedstawił informację na temat działalności klubu                  (informacja załączona do protokołu). Dodał, że Klub bierze udział                             w rozgrywkach klasy ,,A”, są juniorzy, którzy zajmują obecnie III miejsce                 i seniorzy obecnie IV, ale są szanse na zajęcie II miejsca w obu grupach. Powiedział, że klub boryka się problemami finansowymi, są bardzo wysokie koszty utrzymania, koszt sędziów i obserwatorów na jednym meczu to kwota 600zł. Wszyscy w klubie pracują społecznie od przygotowania boiska, do treningu. Trudno jest pozyskać sponsorów, kiedyś było dwóch, którzy mają swoją działalność w Pobłociu Wielkim, ale obecnie jest trudna sytuacja                       w rolnictwie, co wiąże się z brakiem dotacji dla klubu. Powiedział, że brane jest tez pod uwagę wycofanie drużyny z rozgrywek w przyszłym sezonie, bo jest coraz trudniej. Juniorzy spisują się bardzo dobrze, mają bardzo dobre wyniki, jest bardzo duże zainteresowanie, a na treningi przychodzą prawie wszyscy. Grają osoby z Karścina, Krukowa, Malonowa i Pobłocia Wielkiego i jest szansa na pozyskanie jeszcze większej liczby chętnych, grupa młodych chłopców, którzy mają po 10 – 11 lat, ale nie można stworzyć drużyny młodszych trampkarzy, bo nie ma na to pieniędzy. Nie narzekają na brak sprzętu, jest go dużo, ale brak jest środków na opłaty statutowe, lekarz 600zł, opłaty Związku              w granicach 2.000zł w tym sezonie. Zorganizowano juniorom wyjazd na mecz Polska – Włochy, wywarło to na nich duże wrażenie, bardzo się podobał stadion, atmosfera i byłoby dobrze, gdyby można było częściej organizować takie wyjazdy, ale wiąże się to z kosztami.           
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem, czy Rada i Burmistrz są w stanie pomóc Klubowi z Pobłocia, jest to Klub z tradycjami, Prezes napisał w informacji, że zawodnicy nie dostają żadnych diet, czy nie znalazłyby się pieniądze w budżecie, żeby pomóc, że  sekcji nie likwidować? Budowane są boiska na wsi i świetlice, a potem się okaże, że nie będzie miał kto z tego korzystać, zwłaszcza, że zawodnicy są                 z Karścina, Krukowa, Malonowa i Pobłocia, kilka sołectw reprezentuje ten klub sportowy.   
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że nigdy nie było z tym problemu i jeśli była potrzeba, znajdowano wspólne rozwiązanie, tak też będzie teraz. Dodał, że nie wyobraża sobie, aby cokolwiek likwidować, byłby raczej zwolennikiem tworzenia i wspierania nowych inicjatyw. Zawsze znajdą się jakieś środki w samym budżecie na wsparcie, ale również pomoc w pozyskaniu sponsorów.  
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że pięć lat temu obchodzone było 45 lecie funkcjonowania klubu w takiej małej miejscowości, jeśli zostanie zawieszona działalność, to później będzie bardzo ciężko rozpocząć ponownie działalność. Powiedział, że liczy na to, iż środki się znajdą, ponieważ kwoty o których mówił Pan Kryger, nie są bardzo wysokie, to jest kilka tysięcy złotych na sezon, zwłaszcza, że zrobiono tam piękne zaplecze, odpowiednia murawa, widownia, zwłaszcza, że tak bardzo rozwija się praca                z młodzieżą.       
	Pan Tomasz Różański Prezes Klubu Sportów Walki Róża Karlino przedstawił informację na temat działalności Klubu w 2010 i 2011 roku (załączono do protokołu). Dodał, że w roku bieżącym Klub otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000zł, ale przewidywany koszt, to kwota 50.000zł, koszty cały czas rosną. Jeśli klub ma się rozwijać, to potrzebni są sponsorzy, a pozyskać ich jest bardzo trudno.    
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że pasmo sukcesów jakie przynosi Klub Róża Karlino spowoduje, że środki się zwiększą, zdobytych medali mnóstwo, a jest to dopiero połowa roku 2011, coraz głośniej mówi się            o Klubie, dobrze, że istnieje, wiele osób chce i uczestniczy w tych zajęciach.   
	Pan Waldemar Miśko Prezes Klubu Sportowego MKS ,,Sokół” w Karlinie zapoznał obecnych z informacją na temat działalności klubu (informacja załączona do protokołu). Dodał, że jest to Klub z największą tradycją, ponieważ funkcjonuje od 1947 roku. Dziś Klub gra w V lidze, obecnie seniorzy zajmują 11 miejsce na 16 zespołów, natomiast juniorzy zajmują 4 miejsce na                        12 zespołów oraz młodzicy 9 miejsce również na 12 zespołów.   
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że nieobecna jest na sesji Pani Maryla Sochacka Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego w Karlinie, ale radni w swoich materiałach mają sprawozdanie na temat działalności tego  Klubu (załączono do protokołu), dodał też, że na terenie Gminy działa klub zapaśniczy Młodzieżowy Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie, nie ma jednak przedstawiciela i nie wpłynęła żadna informacja na temat działalności klubu. 
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że w Karwinie nie działa żaden klub sportowy, ale chciałby się pochwalić, że dzieci szkolne były na meczu Klubu Lechia Gdańsk w Gdańsku we współpracy z zakładem karnym z Dobrowa i dzieci wprowadzały piłkarzy na płytę boiska i już otrzymały zaproszenie na jeden z meczy pucharowych do Krakowa.   
	Ad. 6
	Pan Andrzej Maciejewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karścinie  przedstawił informację na temat działalności sportowej w roku szkolnym 2010/2011 (załączono do protokołu).
	Pani Małgorzata Kolicka – Gładysz Dyrektor Szkoły Podstawowej                               w Daszewie przedstawiła informację na temat sportu w Szkole Podstawowej                 w Daszewie (załączono do protokołu).
	Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Gimnazjum w Karlinie przedstawił informacje na temat działalności sportowej w Gimnazjum w Karlinie (informacja załączona do protokołu).
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że sport funkcjonuje w szkołach z różnym skutkiem, obecnie najbardziej utytułowana jest Szkoła w Karścinie ze względu na duże osiągnięcia w piłce nożnej. Samorząd cały czas dba o to, aby infrastruktura ulegała poprawie, w związku            z czym należy mieć nadzieję, że za rok będzie zdecydowanie więcej pucharów. Poinformował obecnych o odniesionym sukcesie, nie chodzi co prawda                       o drużynę szkolną, ale drużynę samorządowców, która na sześć drużyn biorących udział zajęła II miejsce w Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców                 i Służb Mundurowych, przegrywając dopiero w rzutach karnych, puchar  znajduje się w Biurze Rady. Powiedział, że oczekuje w przyszłym roku odzewu i wsparcia ze strony służb mundurowych.    
	Ad. 7a
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2011 rok. Po dokonanych zmianach plan budżetu zamknie się dochodami                 w wysokości 46.953.174,57zł, wydatkami w wysokości 47.574.823,19zł oraz deficytem w wysokości 621.648,62zł.
	Pan Piotr Gwóźdź poinformował obecnych, że wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała           Nr IX/69/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7b
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała           Nr IX/70/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7c
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała           Nr IX/71/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7d
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź poinformował obecnych, że Komisja Rewizyjna oraz Komisja Budżetu, Zdrowia, Kultury i Oświaty wnioskowały o obniżenie zaproponowanego wynagrodzenia w projekcie uchwały dla inkasenta opłaty targowej, tj. Zarządu Budynków Komunalnych               z 30% do 20%, czyli wysokości takiej jak poprzednio, kiedy inkasentem był KTBS, pozostałe komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Pan Tomasz Rusiecki opuścił salę obrad. 
	Pan Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zgłosiła wniosek formalny o zmianę wynagrodzenia dla inkasenta z 30% na 20% pobranej opłaty. 
	Za przyjęciem wniosku Pani Tamary Korzeniowskiej polegającym na zmianie wynagrodzenia dla inkasenta z 30% na 20% pobranej opłaty głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  W wyniku jawnego głosowania poprawka została przyjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku. 
	Przewodniczący Rady zaproponował przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały wraz z wniesioną poprawką. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 był przeciwny,                       nikt nie wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania uchwała Nr IX/72/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Pani Ewa Wach Prezes Zarządu Budynków Komunalnych w Karlinie powiedziała, że brała udział w dwóch posiedzeniach stałych komisji Rady, które głosowały nad stawką dla inkasenta 30%, przedstawione były kalkulacje,                   a opinie komisji były pozytywne, dlatego zdziwiona jest zmianą decyzji na dzisiejszej sesji. Podkreśliła, że na wszystkie pytania udzieliła odpowiedzi i nie rozumie decyzji Rady.  
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  stwierdził, że nie do końca radni otrzymali odpowiedź na wszystkie pytania jakie są to koszty szczegółowe targowiska miejskiego, na wiele pytań obywatelka nie odpowiedziała, dlaczego wzrosły tak bardzo koszty związane z prowadzeniem targowiska. W 2008 roku było 28.800zł, a w roku następnym koszty rosną do 51.000zł. Po odjęciu 10.000zł za ogrodzenie wychodzi 41.000zł, czyli wzrost kosztów z 28.000zł na 41.000zł jest potężny, zwłaszcza jeśli są coraz mniejsze wpływy. Za 2010 rok targowisko przyniosło ponad 4.124zł straty. Uzasadniając dlaczego głosował przeciwko powiedział, że targowisko powinno się dać komuś w dzierżawę, ktoś by zapłacił dla Gminy, na przykład 20.000 – 25.000zł i byłby problem z głowy, a nie przerzuca się od jednego do drugiego Prezesa i nic dobrego z tego nie wyniknie. Stawki które są uchwalone, które należy płacić na rynku są absurdalne i głupie. Poinformował obecnych, że wraz                                    z Przewodniczącym Rady był w sobotę na targowisku miejskim, są stoiska, które mają około 50m2 zajęte przez handlowców, a za to powinna być opłata kilkaset złotych. Według uchwały przy sprzedaży z namiotów handlowych będących własnością sprzedających za zajęcie powierzchni handlowej do 6m²  40zł, a za każdy następny rozpoczęty metr 20zł. Przypomniał duże stoisko przed wejściem do szkoły, plac o powierzchni około 50m2, a zajmował go jeden handlowiec, gdyby stawki były przestrzegane, to właściciel powinien zapłacić 700-800zł. Dodał, że te absurdalne stawki ustaliła poprzednia Rada, nie wie czym się oni sugerowali, a tak duży wzrost kosztów nie został uzasadniony.   
	Ad. 7e
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr IX/73/11 została przez radnych podjęta. 
	Ad. 7f
	Uchwała Nr IX/74/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 7g
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem  do Dyrektorów szkół, co sądzą o tym pomyśle?
	Pan Andrzej Maciejewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karścinie powiedział, że dyrektorzy szkół nie są zwierzchnikami Małych Przedszkoli. Jest to forma utworzona na bazie projektu europejskiego i nie wchodziły nigdy                w struktury szkół, zawsze nadzór sprawował Zakład Oświaty, podkreślił też, że budynki szkolne są własnością Gminy.  Dodał, ze dyrektorem szkoły jest od czterech lat, początki działalności przedszkoli były w okresie dyrektorowania Pani Jolanty Walickiej i być może na etapie powstawania były one bardziej związane z nadzorem. 
	Pani Małgorzata Kolicka – Gładysz Dyrektor szkoły Podstawowej                      w Daszewie powiedziała, że Małe Przedszkola są dla dzieci od trzech do pięciu lat, w Daszewie jest dwadzieścioro pięcioro dzieci, w szczególnych przypadkach i na prośbę rodziców, którzy pracują zdarzyło się, ze zostało przyjęte dziecko od dwuipółletnie. Małe Przedszkola powstały z inicjatywy Federacji Inicjatyw Oświatowych, która była organem założycielskim, pilotowała projekt, potem były one w gestii Zakładu Oświaty. W Daszewie funkcjonowało to tak, że dyrektor interesował się tym co dzieje się w Przedszkolu, zajmował się sprawami związanymi z ubezpieczeniem dzieci, wycieczkami, wyjazdami, ponieważ są pewne obostrzenia i dzieci nie mogą jeździć tak jak dzieci starsze, zastępstwami jeśli nauczyciel był chory, wszystkimi sprawami gospodarczymi, obiadami, czy współpracą z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podkreśliła, że robiła to z radością, ponieważ sama jest matką małego dziecka, które mogłoby uczęszczać do takiego przedszkola. Teraz Małe Przedszkole zostanie przekazane Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce  w Polsce. A prywatnie uważa, że jest to duży plus dla szkoły, bardzo dobrze układa się współpraca z Wioską Dziecięcą, piętnaścioro dzieci z Wioski uczęszcza do Szkoły w Daszewie, bardzo dobrze odnajdują się w małej szkole, radzą sobie bardzo dobrze, nie sprawiają problemów, zaaklimatyzowały się, szkoła ma korzyści ze współpracy z Wioską związane z wyposażeniem, a pomysł przekazania Przedszkoli Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w Polsce uważa za dobry.        
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, jak się odbywa z Małymi Przedszkolami w gminach w których nie ma takiego Stowarzyszenia, czy zostały one już polikwidowane, czy funkcjonują?
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że pierwsze inicjatywy  Małych Przedszkoli na wsiach były przez Federację Inicjatyw Oświatowych, Gmina była jednym z wielu partnerów w tej realizacji, były to środki pochodzące z Unii Europejskiej. Później były i są również dziś konkursy                  w których można ubiegać się po środki na zakładanie takich małych przedszkoli, są to środki przydzielane na określony czas jednego, czy dwóch lat i po tym czasie, zwłaszcza było tak w pierwszej turze, kiedy Federacja zakładała Małe Przedszkola w większości gmin samorządy je polikwidowały. To jest najgorsze co mogło się wydarzyć, rozpocząć coś dobrego i zamknąć, bo nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej. W Gminie Karlino było inaczej, było to kontynuowane finansując to między innymi z budżetu Gminy, natomiast Stowarzyszenie SOS, które prowadzi szereg działań na rzecz dzieci oprócz Wiosek, Wspólnot Mieszkaniowych, obiektów świetlicowych, itd. Stwierdził, że to z jego inicjatywy przedszkola przechodzą pod SOS, chociaż był opór, należy pamiętać, że jest to organizacja międzynarodowa, centrala jest w Austrii, osoby będące           w Zarządzie również mają jakiś głos doradczy i sprzeciwiano się, aby Stowarzyszenie w Polsce zajmowało się przedszkolami, motywowano to tym, że w innych krajach europejskich odchodzi się od tego, a przedszkola przechodzą pod samorząd lokalny. Natomiast sytuacja w Danii, Szwecji, Niemczech jest zupełnie inna niż w Polsce. Tak naprawdę chodzi o finanse, roczny wydatek to jest 200.000 - 300.000zł rocznie. Do tej pory z budżetu Gminy pokrywano koszty rzeczowe proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni w budynkach szkoły, za ogrzewanie, za prąd, wodę i ścieki, to kwota kilku, kilkunastu tysięcy rocznie, pozostałe środki pochodzą ze Stowarzyszenia SOS. Aby dalej utrzymać finansowanie z SOS trzeba będzie zwiększyć w najbliższych miesiącach, a na pewno w przyszłym roku wkład z budżetu Gminy, co nie oznacza, że Gmina poniesie pełne koszty. Oprócz tego, że jest ważny interes społeczny zaspokojony w postaci miejsc w przedszkolach, to jest również wymiar finansowy, nie 100% finansowania, ale zdecydowanie mniej. Dzisiejsza uchwała jest formą sformalizowania i rzeczywistego przekazania do prowadzenia dla Stowarzyszenia. 
	Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                 z pytaniem jak będzie procentowo wyglądało finansowanie przedszkoli? 
	Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie powiedziała, że przedszkola będą przedszkolami publicznymi i jak wynika                   z ustawy o systemie oświaty będzie to 50% rzeczywistych kosztów.
	Pani Anna Semenowicz powiedziała, że również mogłoby być tak, że oświata prowadzi przedszkole a Stowarzyszenie SOS pomaga dofinansowując.                  
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nie ma na to zgody Stowarzyszenia. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie było,                       3 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku głosowania uchwała                  Nr IX/75/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 7h
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr IX/76/11 została podjęta. 
	Ad. 8
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się    z pytaniem, jakie koszty poniósł Klub ,,Sokół” Karlino za zorganizowanie                  w dniu 3 maja br. meczu podwyższonego ryzyka, z budżetu Gminy przeznaczono na to kwotę 12.000zł, kto określił ten mecz, jako mecz podwyższonego ryzyka oraz kiedy będzie rozpisany przetarg na halę?
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie poprosił                   o szczegółowe informacje o mostku na ulicy Waryńskiego przez Kanał Młyński. 
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że kilkakrotnie na komisjach poruszał kwestię oświetlenia przy domach w Karwinie, na terenach należących wcześniej do spółki stoją lampy oświetleniowe, które zostały podłączone, a potem wyłączone, kiedy okazało się, że stoją na terenie prywatnym. Powiedział, że odbył rozmowę z prezesem Spółki Karwin – Land, który stwierdził, że spółka może bezpłatnie przekazać drogę Gminie. Zaproponował ustosunkowanie się do tej propozycji                             i zorganizowanie spotkania z Prezesem Spółki, pracownicy Urzędu powinni pojechać w teren i zobaczyć jak to wygląda i co można z tym zrobić. Chodzi              o znalezienie wspólnego rozwiązania, ponieważ temat poruszany był wielokrotnie, a sprawa grzęźnie i stoi w miejscu. Dodał, ze proces decyzyjny            w spółce trwa dosyć długo i nie będzie pisma w tej sprawie od właścicieli spółki, ponieważ  zamieszkują oni w różnych krajach, dlatego prosi o deklarację Burmistrza o przejęciu, jeśli zostanie ona złożona, wówczas będzie odpowiednie pismo wystosowane, albo trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie tej sprawy.  
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                  z pytaniem, czy dzieje się coś w sprawie cmentarza komunalnego w Karlinie, czy jest już ogłoszony przetarg na projekt?
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy osoby skazane prawomocnym wyrokiem Sądu na nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne, tzw. ,,godzinki” z terenu miasta Karlina mogłyby wykonywać prace porządkowe na terenach wiejskich, tam gdzie jest zapotrzebowanie, konkretnie chodzi o miejscowość Kowańcz?                   
	Ad. 9
	Pani Iwona Wysocka – Chudziak Kierownik Referatu Sportu, Turystyki              i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie przypomniała, że 12 czerwca br. planowany jest XIX Bieg Papieski im. Jana Pawła II prosiłaby o zaangażowanie, zaproszenia zostały wysłane z prośbą o potwierdzenie obecności. Poinformowała, że poza atrakcjami w niedzielę w piątek można wziąć udział              w rajdzie rowerowym Karlino – Domacyno – Karlino, w sobotę w marszu nordick walking, spływie kajakowym oraz turnieju piłki plażowej. Zwracając się do prezesów klubów sportowych podziękowała im za współpracę i pomoc                      w wykaszaniu boisk. Podziękowała również zawodnikom drużyny za reprezentację i wzięcie udziału w Turnieju Piłki Nożnej Samorządowców                   i Służb Mundurowych. Dodała, że w dniach 4 i 5 czerwca jest sprzątanie Radwi i Parsęty i otrzymała informację, że zwolnił się jeden kajak, więc gdyby ktoś był chętny do uczestnictwa może się zgłosić.      
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zaprosił wszystkich obecnych do uczestnictwa we mszy Świętej w Domacynie pod statuą Matki Bożej oraz festynów, które zostaną jak co rok zorganizowane.
	Pan Mariusz Anklewicz Zachodniopomorskie Izby Rolnicze członek Rady Powiatowej w Białogardzie poprosił sołtysów o przekazanie rolnikom z terenu gminy Karlino wniosków umożliwiających ubieganie się o odszkodowania                             z tytułu szkód łowieckich.   
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Gwóźdź podziękował Pani Bożenie Laskowskiej Przewodniczącej Rady Sołeckiej w Pobłociu Wielkim za poczęstunek, ciasto znajdujące się na stołach w dniu dzisiejszym.  
	Ad. 10
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiadając na pytania powiedział, że nie zostały jeszcze obliczone koszty, jakie poniósł Klub MKS                  z tytułu meczu podwyższonego ryzyka, kiedy zostanie to obliczone, być może już na następnej sesji zostaną one przedstawione. To czy mecz jest meczem podwyższonego ryzyka określa Policja, nie jest to kompetencja Zarządu Klubu. Przetarg na halę sportową został ogłoszony z terminem otwarcia ofert na dzień 12 lipca br. Ze względu na wielkość zadania zachowany musi być termin minimum 40 dni i ogłoszenie musi się znajdować w Dzienniku Unii Europejskiej, nie tylko na stronach BIP. Panu Kaczmarkowi odpowiedział, że nic nie grzęźnie w Urzędzie, odpowiedź na temat lamp w Karwinie została udzielona na komisjach, a biorąc pod uwagę potrzeby na wsiach na terenach publicznych, nie będą przejmowane grunty prywatne tylko dlatego, żeby oświetlać prywatne domy, bo obowiązkiem Gminy jest oświetlenie na terenach publicznych dróg, ciągów pieszych i ciągów jezdnych. Zdarza się, że na terenach wiejskich są takie sytuacje, iż stoją lampy na terenach prywatnych, jest to teraz inwentaryzowane, ale Gmina nie będzie ponosić kosztów oświetlenia, ponieważ jest to niezgodne z prawem. To jest teren prywatny i nie można dofinansowywać tam oświetlenia w jakikolwiek sposób z pieniędzy publicznych. Dodał też, że nie będzie również jako Burmistrz niczego deklarował, jeśli jest ktoś zainteresowany czymkolwiek, to powinien wystąpić              z wnioskiem. Co do cmentarza komunalnego. Została rozwiązana umowa                       z poprzednim projektantem, dodał, że jego wolą jest, aby w tym roku został opracowany kompleksowy projekt techniczny na cały cmentarz, być może nie                                z oświetleniem, ale z utwardzeniem i odwodnieniem tego terenu. Jeśli nie uda się znaleźć środków na zrealizowanie inwestycji w całości, wówczas będzie realizacja etapami, ale tak, aby prace rozpoczęły się w przyszłym roku. Na dziś nie jest w stanie udzielić odpowiedzi Panu Mycio, czy jest możliwość, aby osoby skazane na tzw. ,,godzinki” z terenu miasta Karlina mogłyby wykonywać prace porządkowe na terenach wiejskich, jeśli jest chęć, a sołtys weźmie na siebie odpowiedzialność, ale nie wie tego, czy sołtys może być taka osobą, jeśli tak nie ma problemu. Podkreślił, że jest instytucja wskazana w Sądzie                        i dotychczas było to Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a na dziś Zarząd Budynków Komunalnych, jeśli będzie chęć skorzystania                            i zapotrzebowanie na taka pomoc, należy zwrócić się w tej sprawie do Prezesa ZBK Pani Ewy Wach.    
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina na pytanie dotyczące kładki na Kanale Młyńskim odpowiedział, że zwrócono się do Starostwa o pozwolenie na rozbiórkę, okazało się, że należy uzupełnić wniosek, ale podjęta została decyzja, że ta kładka będzie rozbierana, a formalności będą załatwiane w trakcie jej rozbiórki, już zostało wydane zlecenie na jej rozbiórkę. 
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że kładka ta służy ludziom, którzy chodzą do parku na spacery, również mieszkańcom, którzy skracali sobie drogę i byłoby zasadne jej wyremontowanie, aby stała ona do momentu, kiedy przyjdzie nowy most. Dodał, że rozmawiał na ten temat z Panem Smolarskim, który za kwotę do 3.000zł podjąłby się przywrócenia do stanu technicznie sprawnego.
	Pan Waldemar Miśko zapytał, czy Pan Smolarski podpisze zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej, gdyby cokolwiek się stało? Jeśli tak, to w budżecie znaleziona zostanie taka kwota.                 
	Pan Waldemar Grażyński dodał, że czynnikiem, który daje pozwolenia do ponoszenia odpowiedzialności jest dozór techniczny, który wyraża zgodę, czy kładka jest dopuszczona do ruchu, czy nie.   
	Burmistrz Karlina Pan Miśko stwierdził, że nie chodzi o żaden ruch, to jest kładka, tu nie ma instytucji, które mogłyby kontrolować, czy dopuszczać do ruchu. Jest to tzw. ,,prowizorka”, która od kilkudziesięciu lat funkcjonuje,                  a kładka jest wzięta ze spichlerza z ulicy Szczecińskiej. Podkreślił, że nie weźmie na siebie odpowiedzialności, za to co może się stać na tej kładce,                         w takim stanie technicznym w jakim się ona znajduje, czy nawet po takim remoncie o jakim mówi Pan Smolarski. Jeśli ktoś weźmie odpowiedzialność, środki się znajdą. Życie i zdrowie jest ważniejsze, niż komfort, czy dyskomfort z tego tytułu, że przez kilka miesięcy nie będzie można chodzić na spacery.       
	Radny Pan Grażyński zapytał, kto do tej pory brał odpowiedzialność za osoby przechodzące przez tę kładkę, skoro przez tyle lat to funkcjonowało?
	Pan Miśko odpowiedział, że on jako Burmistrz i gdyby coś się stało, byłby pierwszą osobą, która ponosiłaby za to odpowiedzialność. Dotychczas nic się nie zdarzyło, ale należy pomyśleć o tym, że może się wydarzyć, a w tym przypadku jest to bardzo prawdopodobne, bo wiadomo jaki jest stan techniczny kładki. Nawet jeśli kładka zostanie wzmocniona, trzeba pamiętać, że jest to konstrukcja przedwojenna, która ma kilkadziesiąt lat.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała od kiedy jest zamieszczone ogłoszenie o przetargu na halę? 
	Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedziała, że od soboty jest umieszczony na stronie Urzędu Unii Europejskiej, w momencie kiedy zostanie na tej stronie opublikowany, zostanie umieszczony na Biuletynie Zamówień Publicznych i na BIP.    
	Pani Tamara Korzeniowska dodała, że pyta, ponieważ prosiła wcześniej Burmistrza, aby przekazał taką informację Komisji Rewizyjnej.
	Pan Miśko Burmistrz Karlina stwierdził, że przetarg został ogłoszony                   w sobotę, a dziś jest wtorek i sesja, od soboty nie było żadnych posiedzeń radnych, więc dziś można oficjalnie poinformować, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej jest zgłoszone do publikacji. Trwa to trzy – cztery dni, więc można się spodziewać, że zostanie opublikowane w Dzienniku Unii europejskiej i wówczas będzie można umieścić to na stronie Urzędu Zamówień Publicznych oraz na BIP.     
	Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że                   w dniu wczorajszym na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Wojska Polskiego                w nawierzchni jezdni zrobiła się nagle duża dziura, zgłosiła to do strażnika miejskiego Pana Prokopowicza, minęła już wtedy godzina 21-sza, Pan Prokopowicz poinformował ją, że jest w domu, a godziny pracy Straży Miejskiej są do 21-szej, a dalsza droga postępowania to zgłoszenie do Policji. Dodała, że poprosiła Pana Prokopowicza, aby zgłosił to gdzie należy i tak się stało, ale chciałaby wiedzieć, jaka jest procedura i do kogo należy się zwrócić           w takiej sytuacji? 
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że zawsze można zgłosić do Policji, ale bez względu na to, czy dzwoni ktoś do Burmistrza, strażnika, czy sprzątaczki sprawa powinna natychmiast zostać przekazana do odpowiednich służb.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że widział dwóch strażników miejskich, którzy zabezpieczali to miejsce.
	Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zdarzyło się, że pojawił się gość, mieszkaniec Karlina, który musiał zostać wyproszony, ponieważ radca prawny stwierdził, że nie jest możliwe, aby uczestniczył on w posiedzeniu komisji w trakcie której przeprowadzana będzie kontrola wydatków na imprezy letnie, poprosiła wówczas radcę prawnego                 o przygotowanie opinii na piśmie w tej sprawie i chciałaby wiedzieć, czy jest ona już przygotowana? 
	Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie wyjaśnił, że opinia rzeczywiście nie została jeszcze przedłożona Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, ponieważ Burmistrz zwrócił się z prośba o przedłożenie kompleksowej opinii dotyczącej procedury postępowania Komisji Rewizyjnej i częścią składową tej opinii będzie udzielenie odpowiedzi na temat uczestnictwa osób trzecich. 
	  
	Ad. 11
	Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej  w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź podziękował za przybycie i udział radnym oraz zaproszonym gościom i o godzinie 1500 dokonał zamknięcia IX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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