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

w dniu 30 czerwca 2011 roku

Otwarcia  X  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  dokonał  Przewodniczący 

Rady Pan Piotr Gwóźdź  o godzinie 1200 w ,,Domu Strażaka” przy ulicy 

Wigury 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,  nieobecna  jest  Pani  Angelika 

Matwiejuk, która 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  wprowadzenie  do  porządku  obrad  projekt  uchwały,  który  omawiany  był 

w  trakcie  posiedzeń  komisji  Rady,  chodzi  o  projekt  w  sprawie  udzielenia 

Powiatowi  Białogardzkiemu  pomocy  finansowej  między  innymi  w  kwocie 

100.000zł na dokończenie remontu drogi powiatowej z Daszewa do Mierzyna. 

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przegłosowanie  propozycji 

wprowadzenia  do  porządku  obrad  jako  pkt  10o)  projekt  uchwały  w sprawie 

udzielenia Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej. 

Za  wprowadzeniem projektu  uchwały  do  porządku obrad  głosowało  13 

radnych,  nie  było  głosów przeciwnych,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosu. 

W  wyniku  głosowania  radni  podjęli  decyzję  wprowadzeniu  projektu 

uchwały do porządku obrad.



Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  porządku  obrad 

wraz z wprowadzoną zmianą. 

Za  przyjęciem  porządku  obrad  głosowało  13  radnych,  nie  było  głosów 

przeciwnych,  1  radny  wstrzymał  się  od  głosu.  Porządek  obrad  został 

przyjęty.

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

2. Wręczenie  nagród  Burmistrza  uczniom  szkół  z  terenu  Gminy 
Karlino.

3. Sprawozdanie  Burmistrza  Karlina  o  pracy  w  okresie 
międzysesyjnym. 

4. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady 
Miejskiej w Karlinie za I półrocze 2011 roku.

5. Ocena stanu ekologicznego Gminy.
6. Przygotowanie  szkół  do  rozpoczęcia  nowego  roku  szkolnego 

2011/2012.
1. Sprawozdanie  roczne  z 

wykonania planu finansowego za 
2010  rok  Instytucji  Kultury  – 
Karliński  Ośrodek  Kultury  w 
Karlinie.

2. Informacja  o  stanie  mienia 
komunalnego  jednostki 
samorządu  terytorialnego  – 
Gminy Karlino.

3. Sprawozdanie  za  rok  2010  z 
wykonania  budżetu  Gminy 
Karlino                         i z 
wykonania  planu  finansowego 
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zadań  z  zakresu  administracji 
rządowej  zleconych  gminie  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 
ustawami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010,
b) zmian   w budżecie Gminy Karlino na 2011 rok,
c) zmiany  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy  Karlino  na  lata 

2011 – 2025,
d) przyjęcia  zmiany  ,,Studium  uwarunkowań  i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino”,
e) wyrażenia  zgody  na  objęcie  części  terenów  Gminy  Karlino 

granicami Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
f) powołania  Zespołu  opiniującego  kandydatów  na  ławników  na 

kadencję 2012 – 2015,
g) wyrażenia  zgody  na  działalność  Gminy  Karlino  w  zakresie 

telekomunikacji,
h) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb 

Kowańcz w drodze przetargu,
i) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb 

Daszewo w drodze bezprzetargowej,
j) zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – obręb 

004 w drodze bezprzetargowej,
k) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino – obręb 

003 w drodze bezprzetargowej,
l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy 

nieruchomości gruntowych,
ł)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,

m) opłat  za  świadczenia  udzielane  przez  przedszkola  publiczne,  dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Karlino,
n) zmiany Statutu Gminy Karlino,
o) udzielenia Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej.

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
11.Zakończenie X sesji Rady Miejskiej w Karlinie.



Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Karlinie wyłożony był do wglądu w Biurze 

Rady, cześć radnych otrzymała  kopię elektroniczną  i  zwrócił  się  do radnych 

z pytaniem, czy są potrzebne wyjaśnienia do jego treści? 

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 maja 2011 

roku został przyjęty w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 

Ad. 2 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że  jak co rok na sesji 

w  miesiącu  czerwcu  wręczane  sa  nagrody  dla  najlepszych  uczniów  Gminy 

Karlino. Najlepsi to tacy, którzy osiągają średnią z ocen powyżej 5,0 i są też 

aktywni  w  społeczności  szkolnej,  biorą  udział  w  konkursach  i  reprezentują 

szkołę na zewnątrz. W roku bieżącym przyznanych zostało 11 nagród uczniom 

z Gminy Karlino,  z tym, że 10 to uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum 

i  jedna  uczennica  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych,  w  tym  przypadku 

organem  prowadzącym  nie  jest  Gmina,  ale  przyjęto  zasadę,  że  również 

uczniowie ze szkoły, która znajduje się na terenie Gminy Karlino są nagradzani, 

jeśli  spełnią  określone  warunki.  Następnie  pogratulował  uczniom,  którzy 

osiągnęli  tak wspaniałe  wyniki  i  podkreślił,  że  gratulacje  należą  się  również 

rodzicom  i  nauczycielom.  Życzył  w  czasie  wakacji  udanego  wypoczynku 

i nabrania sił  i  dalszych sukcesów w nauce i wraz z Przewodniczącym Rady 

wręczył przyznane nagrody dla następujących uczniów z poszczególnych szkół: 

1. Szkoła Podstawowa w Karlinie

a) Natalia Kurjata
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b) Anna Wojciechowicz
c) Tymoteusz Popławski
2. Szkoła Podstawowa w Daszewie

a) Łukasz Budziński
b) Patryk Dybalski

3. Szkoła Podstawowa w Karwinie

a) Monika Gmitrzuk 
b) Katarzyna Bączkowska
4. Gimnazjum w Karlinie

a) Marcelina Jukowska
b) Aleksandra Koszałka
c) Daria Wojciechowicz
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

a) Agnieszka Pater

Ad. 3

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  przedstawił sprawozdanie o pracy 

Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 31maja do dnia 29 czerwca 2011 

roku  (informacja załączona do protokołu). Następnie poinformował obecnych, 

że  zakończony  został  cykl  spotkań  w  ramach  Wspólnot  Mieszkaniowych 

kwartałów  nr  II  i  nr  III  i  po  tych  spotkaniach  obawia  się,  że  nie  uda  się 

zrealizować  projektu  związanego  z  rewitalizacją  centrum  Karlina,  ponieważ 

koszty  rewitalizacji  ponosi  właściciel  lokalu  proporcjonalnie  do  posiadanych 

udziałów.  Problem  jest  to,  że  część  właścicieli  lokali  to  osoby  starsze, 

utrzymujące  się  z  emerytury  i  trudno  dziś  zadeklarować,  że  przez  okres 

dwudziestu lat, czyli przez czas spłaty kredytu co miesiąc będą po 200 - 300zł 

co miesiąc więcej płacić na fundusz remontowy. Część właścicieli  uważa, że 

lokal  został  przez  nich  wykupiony,  ale  nadal  środki  na  remont  powinny 



pochodzić z budżetu Gminy. Być może gdyby było to możliwe, a minę byłoby 

stać to można byłoby pójść w tym kierunku, ale jest to niezgodne z prawem, nie 

można dofinansowywać z budżetu Gminy właścicieli prywatnych. Trochę lepsza 

jest sytuacja w kwartale II, który zostanie zgłoszony jako pierwszy,                 a 

wynika to raczej z faktu, że w kilku budynkach udziały ma Gminna Spółdzielnia 

Samopomoc  Chłopska.  W tym kwartale  tylko  jedna  Wspólnota  nie  wyraziła 

zgody, jest to budynek przy ulicy Koszalińskiej 8, w którym znajdują się tylko 

prywatne lokale, Gmina nie ma tam swojej własności. Na dziś nie wiadomo jak 

należy realizować inwestycję, część budynków zostanie wyremontowana, cześć 

nie,  nie wiadomo,  czy na taką realizację  zostanie przyznane dofinansowanie. 

Dziś to jak wygląda centrum, to musi być wola wszystkich właścicieli. Zwrócił 

uwagę na remont jaki został przeprowadzony           w budynku Straży Pożarnej, 

przypomniał, że niedawno jednostka OSP obchodziła swoje 65-lecie istnienia i 

podkreślił, że nie tylko strażacy, ale wszyscy mogą być dumni z tego jak remiza 

wygląda, jakim wyposażeniem dysponuje jednostka, ale również ze sprawności 

strażaków.  Informacja  dotycząca  wysypiska  śmieci  –  wszystkie  Rady  Gmin 

będących  udziałowcami  Spółki  podjęły  uchwalę  w  sprawie  jej  likwidacji, 

odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki na którym podjęto uchwałę w sprawie 

likwidacji  Spółki  Zakład  Składowania  i  Unieszkodliwiania  Odpadów  w 

Krzywopłotach, która została podjęta jednogłośnie i druga w sprawie powołania 

likwidatora,  która  nie została  podjęta  jednogłośnie,  ponieważ został  nim Pan 

Władysław  Łobaczewski,  a  nie  powinien  być  likwidatorem  ktoś,  kto  tak 

naprawdę  doprowadził  do  wygenerowania  przez  spółkę  strat,  a  te  pieniądze 

mogłyby  być  przeznaczone  na  rekultywację.  Poinformował  obecnych,  że 

uczestniczył  w otwarciu stadionu              w Białogardzie,  jest  to piękny 

piłkarsko – lekkoatletyczny obiekt i zwrócił uwagę, że należy brać również pod 

uwagę potrzebę przeprowadzenia remontu  stadionu w Karlinie, ale w następnej 

kadencji. Odbyło się otwarcie po przerwie remontowej placówki wsparcia SOS 

Wioski  Dziecięce  w  Lubiechowie.  Odbyło  się  spotkanie  w sprawie  Szpitala 

Białogardzkiego  na  którym  zaproponowano  przystąpienie  do  spółki,  która 
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prowadziłaby działalność i zarządzała Szpitalem. Przedstawiona została historia 

Szpitala  od  momentu  przejęcia  przez  Powiat,  ale  nie  było  informacji  jak  ta 

spółka miałaby wyglądać, jaka byłaby wielkość udziałów, na pytanie dotyczące 

wysokości możliwych przychodów                              z działalności 

komercyjnej,  odpowiedziano,  że  niezbyt  wiele.  Na  pytanie  dotyczące 

zobowiązań  Szpitala  udzielono  odpowiedzi,  że  wspólnicy  powinni  pokryć  te 

zobowiązania, a gdyby liczyć to biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to na 

Gminę  Karlino  byłaby  to  kwota  około  półtora  miliona  złotych,  brak  było 

biznesplanu,  dlatego  poproszono  o  większą  ilość  informacji,  bardziej 

szczegółowych  i  konkretnych,  aby  móc  prowadzić  dalsze  rozmowy. 

Poinformował  obecnych,  że  po  ponadrocznym  okresie  oczekiwania  zostały 

podpisane pierwsze umowy na Małe Projekty, na które wnioski składali sołtysi 

i Rady Sołeckie. Była z wizytą delegacja z Fundacji OST, jest to fundacja, która 

co jakiś czas przesyła transporty z darami, przyjeżdżają co rok, aby sprawdzić, 

czy sytuacja się zmienia i czy pomoc nadal jest potrzebna. Delegacja odwiedziła 

Szkołę w Karścinie, którą udało się wyremontować również dzięki tej Fundacji, 

ale również świetlicę w Gościnku i przedszkola. Warto odnotować wydarzenie, 

jakie miało miejsce w Mierzynie, czyli zorganizowany tam festyn, podziękował 

wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację. W trakcie tego festynu 

została zebrana kwota 12.300zł, która przeznaczona ma być na remont kościoła. 

Przekazał  podziękowania  od  Marszałka  Województwa  organizatorom 

Inauguracji Dni Olimpijczyka Województwa Zachodniopomorskiego za imprezy 

zorganizowane w Gminie Karlino.     

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że również uczestniczył w spotkaniu dotyczącym sytuacji Szpitala Powiatowego 

w Białogardzie i rzeczywiście przedstawiony został tylko rys historyczny w jaki 

sposób szpital  został  przejęty,  jakimi  wynikami  zakończyły  się  poszczególne 

lata,  natomiast  brak  było  informacji  na  temat  tego,  jak  taka  spółka  miałaby 

funkcjonować, a byłaby to już spółka prawa handlowego działająca na zasadzie 

prawa wolnego rynku. Bez biznesplanu i szerszych informacji trudno jest zająć 



jakiekolwiek  stanowisko.  Jeśli  będą  szczegółowe  informacje,  zostanie 

przygotowany biznesplan można wrócić do rozmów. 

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

stwierdził,  że  w  informacji  Burmistrz  wspominał  o  termomodernizacji 

Przedszkola Miejskiego w Karlinie, a chciałby jeszcze usłyszeć, kiedy będzie 

realizowana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że w lipcu powinien 

być  rozstrzygnięty  przetarg  i  po  wyborze  wykonawcy  przez  komisję 

przetargową oraz wydaniu opinii prawnej, jeśli nie będzie protestów to w lipcu 

powinna być  podpisana umowa na wykonawstwo i  wejście  na plac  budowy. 

Zarówno przedszkole, jak też Szkoła w Karwinie. Jeśli chodzi o szkołę to nie 

znaczy,  że  do końca wakacji  powinna się  inwestycja  zakończyć,  to jest  zbyt 

krótki  termin.  Termin  wykonania  remontu  obiektu  Przedszkola  wraz  ze 

żłobkiem  do  końca  maja  2012  roku.  Podkreślił,  że  obie  inwestycje  sa 

skomplikowane, ponieważ są dofinansowywane z różnych źródeł. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem od kiedy obowiązują nowe opłaty na cmentarzu? W dniu 1 czerwca 

br. kiedy był w ,,ARMARZE” Pani tam zatrudniona była zdziwiona, że są jakieś 

zmiany. Po dwóch tygodniach na tablicy ogłoszeń obok cmentarza pojawiła się 

informacja, że opłaty od owiązują od 18 maja br. i w związku z tym, czy za dni 

od  18  maja  w  czasie  których  odbyło  się  kilka  pogrzebów  będą  zwrócone 

pieniądze,  czy  nie?  Druga  sprawa  dotyczy  drogi  przed  kaplicą,  która  jest 

nierówna i  kiedy są deszcze,  to  żałobnicy stoją  w kałużach,  teraz  zostało to 

wysypane szlaką i wygląda to jeszcze gorzej.

Pan  Piotr  Gwóźdź  upomniał  Pana  Piłkowskiego,  aby  w  tej  części  obrad 

zgłaszał  pytania  do  informacji  przedstawionej  przez  Burmistrza  z  pracy 

międzysesyjnej Urzędu.     

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie pamięta daty 
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wejścia w życie zarządzenia dotyczącego opłat na cmentarzu komunalnym, ale 

jeśli tak się stało, że ktoś przepłacił, to ma podstawy, aby od wykonawcy usługi 

domagać się zwrotu pieniędzy.  

Pan  Tomasz  Rusiecki  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem w imieniu  mieszkańców  ulicy  Księdza  Brzóski,  czy  w  związku 

z planowaną inwestycją – budową hali widowiskowo – sportowej użytkowane 

na cele rolne działki o różnej powierzchni pozostaną w obecnej wielkości, czy 

będą w jakiś sposób równane?  

Pan Waldemar Miśko  odpowiedział,  że sytuacja  jest  bezpieczna,  dlatego że 

granica  własności  gminnej  przebiega  bardzo  blisko  budynków, należałoby  to 

sprawdzić  na  mapie,  ale  plac  zagospodarowania  parkingów nie  dochodzi  do 

samych budynków, osoby które miały ogródki przy domach nadal będą mogły 

z  nich  korzystać,  na  dzień  dzisiejszy  nie  ma  powodu  do  ich  zabrania,  ale 

w przyszłości wszystko będzie zależało od potrzeb. 

Ad. 4

Pan  Sławomir  Kaczmarek  Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Zdrowia, 

Kultury i Oświaty przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji (załączono 

do protokołu).

Pani  Anna  Semenowicz  Przewodnicząca  Komisji  Mieszkaniowej 

i Gospodarki Komunalnej  przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji 

Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej (załączono do protokołu). 

Pan  Tomasz  Mycio  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (załączono do protokołu). 

Pani  Tamara  Korzeniowska  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 



przedstawiła  sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Rewizyjnej  (załączono  do 

protokołu). 

Ad. 5

Pan  Paweł  Filipowicz  Inspektor  ds.  Gospodarki  Gminnej  Referatu 

Gospodarki  Przestrzennej  i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim 

w Karlinie przedstawił informację na temat oceny stanu ekologicznego Gminy 

Karlino (załączona do protokołu). 

Pan Bogdan Piłkowski Radny  Rady Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

wywóz śmieci z targowiska w Karlinie to koszt roczny 42.000zł,  jeśli jest to 

50zł/m3  to coś nie jest tak, ponieważ śmieci z targowiska przy małym rynku to 

jeden pojemnik, a drugi duży znajdujący się na terenie szkoły. Skąd kwota aż 

42.000zł?  W  sprawozdaniu  Burmistrza  jest  24.000zł,  ale  18.000zł  wydaje 

szkoła, a to jest ten sam pojemnik. W sumie kwota jest 42.000zł, a to jest dużo, 

skąd się bierze tyle śmieci?

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  poprosił  o  sprecyzowanie 

pytania.

Pan Piłkowski  zapytał  dlaczego tak  duże  sa  opłaty  za  śmieci  z  targowiska, 

42.000zł rocznie?   

Pan Piotr Woś powiedział, że kwestia utrzymania targowiska była poruszana na 

komisjach i na poprzedniej sesji Rady.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zaproponował 

aby pytania zadawane były w odpowiednim punkcie obrad. Jeśli Pan Filipowicz, 

który  zastępuje  Panią  Ryndziewicz  będzie  umiał  udzielić  odpowiedzi,  to 

zostanie  ona  udzielona,  jeśli  nie,  to  pytanie  zostanie  zaprotokołowane, 

a odpowiedź udzielona zostanie na następnej sesji.
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Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski stwierdził, że skoro opłata 

wynosi 62,00zł brutto/m3 śmieci, dlaczego tak wielki jest roczny koszt 42.000zł 

za wywóz śmieci z targowiska?

Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że nie potrafi powiedzieć w tej chwili, czy 

kwota 42.000zł o której mówi Pan Piłkowski, to tylko koszty wywozu śmieci, 

musiałoby to zostać przeanalizowane.      

Pan  Ryszard  Strychalski  Sołtys  -  Przewodniczący  Rady  Sołeckiej 

w Krukowie  zwrócił się z pytaniem, czy ustalona jest częstotliwość wywozu 

śmieci  z  pojemników  do  selektywnej  zbiórki,  czy  tylko  stawka,  ponieważ 

pojemnik z plastikiem zapełnia się o wiele szybciej niż pozostałe pojemniki? 

Inspektor ds. Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim w Karlinie Pan 

Filipowicz odpowiedział, że jeśli jest potrzeba częstszego wywozu to wystarczy 

telefon do Urzędu i zostaje to zgłoszone. 

Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

z terenów wiejskich pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są opróżniane 

co dwa tygodnie i jest to potwierdzone podpisem sołtysa, ale jeśli jest potrzeba, 

to wystarczy zgłosić i wywożone są częściej. 

Ad. 6

Pani  Małgorzata  Kolicka  –  Gładysz  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej 

w  Daszewie  przedstawiła  informację  na  temat  przygotowania  Szkoły 

Podstawowej w Daszewie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 

(załączono do protokołu).

Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie  przedstawiła 

informację  na  temat  przygotowania  Szkoły  Podstawowej  w  Karwinie  do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 (załączono do protokołu).



Pan  Andrzej  Maciejewski  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Karścinie 

przedstawił  informację  na  temat  przygotowania  Szkoły  Podstawowej 

w Karścinie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 (załączono do 

protokołu).

Pani Aleksandra Łangowska Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Karlinie 

przedstawiła  informacje  na  temat  przygotowania  Gimnazjum  w  Karlinie  do 

rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 (załączono do protokołu).

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem do dyrektorów, czy  jest możliwość, że kiedy przygotowywane są 

przez nich sprawozdania byłoby to przygotowane według szablonu, aby łatwiej 

było można porównywać zawarte w nich dane.

Pani  Anna  Grodek  Dyrektor  Przedszkola  Miejskiego  w  Karlinie 

poinformowała obecnych, że na czas remontu obiektu przedszkola od września 

trzy oddziały młodszych dzieci będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej, a trzy 

oddziały starszych dzieci do Gimnazjum. Kończy się obecnie etap najcięższy 

przeprowadzki.  Podkreśliła  bardzo dobre  przyjęcie  w szkołach,  bardzo dobra 

współpracę i warunki jakie zostały stworzone. Po zakończeniu przeprowadzki 

zostanie skierowane zaproszenie do Sanepidu w celu dopuszczenia sal do użytku 

od  przyszłego  roku  szkolnego.  Dodała,  że  lipiec  jest  miesiącem  kiedy 

przedszkole  jest  nieczynne,  a  w  sierpniu  pełniony  będzie  dyżur  w  Szkole 

Podstawowej w Karlinie. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź  zwrócił się 

z pytaniem jak będzie wyglądał  rok szkolny w porównaniu do poprzedniego 

jeśli chodzi o liczbę dzieci? Obecnie na topie są informacje, że ze względu na 

niż  demograficzny  podejmowane  są  decyzje  o  zamykaniu  poszczególnych 

placówek,  szczególnie  małych,  wiejskich  szkół,  jak  to  wygląda  w  Gminie 

Karlino, czy rzeczywiście liczba dzieci ulega zmniejszeniu, czy są takie dane?   

Pani  Teresa  Plichta  –  Lessnau  Dyrektor  Zakładu  Oświaty  w  Karlinie 



13

odpowiedziała,  że takie dane zawarte są w arkuszach, które przekazywane są 

Burmistrzowi. Spadek liczby dzieci dotyczy całej Polski. W Karścinie jest stała 

liczba  dzieci  ponad  80  uczniów,  nawet  w  roku  ubiegłym  92,  w  Karwinie 

sytuacja się poprawi dzięki utworzeniu oddziałów integracyjnych, w Daszewie 

też  jest  zadowalająca  sytuacja  ponad  90  uczniów,  doszły  również  dzieci 

z  Wioski  Dziecięcej  SOS  w  Karlinie,  zwłaszcza,  że  mają  przybyć  kolejne 

rodziny  do  Wioski  z  dziećmi  w  wieku  przedszkolnym  i  szkolnym.  Zawsze 

robiona jest analiza i dyrektorzy sami proponują zmniejszenie liczby oddziałów 

jeśli  jest  taka  potrzeba.  Szczegółowa  informacja,  co  wynika  z  przepisów 

zostanie przedstawiona radnym za rok szkolny 2010/2011 do kończ listopada br. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z  pytaniem,  czy  nie  przymierzano  się  do  tego,  by  nie  łączyć  oddziałów, 

a pozostawić mniejszą liczbę uczniów, czy nie wpłynie to korzystnie na wyniki 

w nauce?

Pani Aleksandra Łangowska Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Karlinie 

odpowiedziała,  że  liczba  dzieci  w klasie  ma  bardzo  duży  wpływ na  wyniki 

w nauce,  im mniejsza  liczba  uczniów tym wyniki  lepsze,  bo  nauczyciel  ma 

więcej czasu na każdego ucznia, ale analizując wyniki nauczania w Gimnazjum 

wygląda  to  bardzo  różnie.  Najwięcej  zależy  od  dzieci.  Dzieci  jeśli  chcą  się 

uczyć to uczą się bardzo dobrze nawet w większych klasach, gdzie uczniowie 

mobilizują siebie nawzajem, a w mniej licznych klasach jeśli dzieci są słabe to 

mocniejsi uczniowie nie ciągną ich w górę, wręcz odwrotnie. W Gimnazjum nie 

ma dużych dysproporcji pomiędzy stanami liczebnymi klas. Były dwie trzecie 

klasy trzydziestoosobowe i wypadały bardzo dobrze, w klasach 1 – 2 są klasy 

w których jest mniejsza liczba uczniów, a wyniki są średnie. Dzięki projektowi, 

który był realizowany klasy drugie są o wiele lepsze niż w latach poprzednich. 

Przede wszystkim dzieci muszą same chcieć się uczyć, a takich dzieci jest coraz 

mniej, bo coraz mniej rodzice mobilizują dzieci do nauki i nawet utworzenie 

większej  liczby  oddziałów  nie  da  gwarancji,  że  dzieci  będą  miały  wysoką 



średnią.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  zwracając  się  do  Pani  Teresy  Plichta  –  Lessnau 

Dyrektora  Zakładu  Oświaty  stwierdził,  że  dowóz  dzieci  do  Ośrodka 

w Kowalkach to dotychczas była to kwota 24.000zł i zapytał, czy taki dowóz 

nadal będzie organizowany?

Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty odpowiedziała, że 

tak,  ponieważ  tam  dowożona  jest  codziennie  trójka  dzieci  z  terenu  Gminy 

Karlino z dużym upośledzeniem. 

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że w związku z codziennym dowozem dzieci 

będzie jeździł autobus w kierunku Białogardu, ponieważ tam jedzie się przez 

Białogard.

Pani Teresa Plichta – Lessnau wyjaśniła, że dzieci zbierane są z terenu Gminy, 

spotykają  się  pod  Gimnazjum  i  jadą  autobusem  do  Białogardu,  a  stamtąd 

zabierane  sa  do Ośrodka wspólnym autobusem dla  dzieci  z  Miasta  i  Gminy 

Białogard oraz z Gminy Karlino.

Radny  Rady  Miejskiej  Pan  Piłkowski  stwierdził,  że  dalej  będzie  jeździł 

autobus  do  Białogardu,  czyli  jeśli  ktoś  z  rodziców będzie  chciał,  żeby  jego 

dziecko dalej chodziło do Szkoły Specjalnej w Białogardzie, czy będzie mógł 

korzystać z busa?    

Pani Teresa Plichta – Lessnau odpowiedziała, że jeśli będą wolne miejsca. Na 

dziś  jest  trójka  uczniów z  terenu  Gminy  do Kowalek,  ale  ilu  dokładnie  ich 

będzie  okaże się  we wrześniu.  Jeśli  tylko trójka,  wówczas pojedzie  bus,  nie 

autobus. Obecnie jest dowożonych 22 uczniów do Szkoły Specjalnej plus trójka 

do Ośrodka w Kowalkach,  dzieci  są  zbierane z  terenu całej  Gminy,  jada do 

Białogardu, a stamtąd wspólnie, za co Gmina ponosi koszty.   

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że koszty do Białogardu były ponoszone za 

wszystkie  dzieci  dowożone  do  Szkoły  Specjalnej  w  Białogardzie  plus  te 
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dowożone  do  Ośrodka  w  Kowalkach  za  kwotę  23.800zł,  a  teraz  te  koszty 

wzrosną? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  nie  zgadza  się 

tym,  według  niego  koszty  spadną.  Będą  utworzone  w  Szkole  Podstawowej 

w Karwinie oddziały integracyjne, to część dzieci, które dotychczas jeździły do 

Białogardu będą jeździły do Karwina i nie będzie jeździł jak dotychczas gimbus, 

tylko pojedzie bus i koszty spadną. Być może wzrośnie koszt dowozu dzieci do 

Karwina, ale to jest kwestia organizacji transportu. Według uzyskanej informacji 

od  Pani  Dyrektor  Plichta  -  Lessnau  koszty  dowozu  dzieci  do  Karwina  nie 

wzrosną,  nie  będą  ponoszone  koszty  dowozu  autobusem  do  Białogardu, 

a  dodatkowo  będzie  korzyść  z  tytułu  przyznanej  subwencji.  Będą  większe 

koszty w Szkole w Karwinie, ponieważ w takich oddziałach musi być większa 

liczba nauczycieli, a co za tym idzie dodatkowe wynagrodzenia, ale w efekcie 

końcowym przyniesie  to  korzyści.  Takie  przedsięwzięcie  poprawi  przyszłość 

tych dzieci, obecnie jest tendencja do tworzenia jak największej liczby takich 

oddziałów integracyjnych,  a  nie  jak  wcześniej  bywało,  że  stworzone  zostały 

szkoły specjalne.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

zwrócił się z pytaniem, dlaczego tylko trzy nagrody Burmistrza zostały w tym 

roku przyznane dla uczniów Gimnazjum?

Pani  Aleksandra Łangowska  wyjaśniła,  że  wyniki  niektórych  osób w roku 

bieżącym są bardzo dobre,  ale podjęta została decyzja,  że nagrody otrzymają 

trzy uczennice, które zaszły bardzo wysoko. Gdyby nagrody Burmistrza miały 

zostać przyznane tylko za to, że uczeń brał udział w konkursie, czy uczestniczył 

w olimpiadzie byłoby tych dzieci więcej. Wybrane zostały uczennice, które były 

finalistami,  laureatkami  konkursów  przedmiotowych  z  polskiego,  biologii 

i historii.   

Radna  Pani  Tamara  Korzeniowska  poprosiła  o  przedstawienie  wyników 



kompetencji w szkołach.    

Pani Aleksandra Łangowska Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Karlinie 

odpowiedziała,  że  w  Gimnazjum  wyniki  były  o  wiele  słabsze  niż  w  roku 

poprzednim.  Porównując  wyniki  Województwa,  Powiatu  i  Gimnazjum 

w Karlinie w części humanistycznej i matematycznej wyniki są poniżej średniej. 

Dodała, że w dwóch klasach o których wspominała wcześniej, w których jest 

ponad trzydziestu uczniów wyniki są powyżej średniej Województwa. Były trzy 

klasy bardzo słabe których uczniowie pomimo organizowanych dodatkowych 

zajęć. Podkreśliła,  że nie można nic zrobić i pomóc uczniowi na siłę.  Uczeń 

musi  chcieć,  a  dodatkowo  musi  mieć  mobilizację  nie  tylko  ze  strony 

nauczyciele, ale również ze strony domu rodzinnego, a rodzice nie zawsze mogą 

pomóc, ponieważ niewielki procent rodziców ma wykształcenie wyższe, średnie 

czy  zawodowe,  znaczna  większość  ma  wykształcenie  podstawowe.  Pomimo 

dodatkowych zajęć nie udało się uzyskać lepszych wyników.    

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  poprosił 

o informację, czy w tych dwóch klasach, które osiągnęły dobre wyniki dobór 

uczniów był losowy?

Ani Aleksandra Łangowska  odpowiedziała, że przez dwa lata tworzone były 

tzw.  klasy  ,,euro”.  Rodzice  uczniów  uczęszczających  do  tych  klas  musieli 

napisać oświadczenie, że chcą, aby dziecko uczęszczało do takiej klasy, w której 

pewien zakres materiału byłby szybciej realizowany. Obecnie nie ma już takich 

klas, ponieważ nie ma zainteresowania ani wśród dzieci, ani wśród rodziców, 

wpłynęło tylko siedemnaście podań, a aby utworzyć klasę potrzeba było około 

trzydziestu uczniów. Tych siedemnaścioro uczniów uczęszczało do tych dwóch 

klas, które osiągnęły dobre wyniki.    

Pan Piotr Gwóźdź  zapytał,  kto  ostatecznie  decyduje  do której  klasy  będzie 

uczęszczał uczeń? Ponieważ porównywanie wyników dwóch klas ,,wybranych” 

do trzech pozostałych nie ma sensu.
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Pani  Łangowska  powiedziała,  że  nie  ma podziału  na  klasy  lepsze i  gorsze, 

wszystkie  powinny być  na jednakowym poziomie,  w każdej  klasie  są  dzieci 

z  lepszymi  i  słabszymi  ocenami.  Utworzenie  klas  tzw.  ,,euro”  to  była  chęć 

stworzenia czegoś nowego i rodzice się na to zgodzili.               

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  stwierdził,  że  nie  jest  dla  niego 

zrozumiałe,  skąd  takie  różnice  w  osiągniętych  wynikach?  Dodał  też,  że  nie 

uważa, iż wszystko zależy od tych dzieci, w dużym stopniu zależy to też od 

nauczycieli.

Pani Aleksandra Łangowska powiedziała, że nie uważa, iż wszystko zależy od 

dzieci, ale nauczyciel jeśli nie ma uczniów z którymi mógłby osiągnąć wyniki 

pomimo włożonego wysiłku nie jest w stanie nic zrobić. Dziecko nie zawsze 

chce wykorzystać i skorzysta z dodatkowych zajęć, czy wdrażanych programów. 

Podkreśliła, że przez okres dwóch lat były klasy ,,euro”, a teraz był to już trzeci 

rok, w którym tylko siedemnastu rodziców wyraziło zgodę na zapisanie dziecka 

do takiej klasy. 

Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że a szkoły elitarne do których trudno się dostać, 

a w tej szkole jest ,,materiał” taki, co nie znaczy, że nie wyrastają z niej również 

dobrzy uczniowie, a w dużym stopniu osiągnięte wyniki zależą od nauczycieli. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  zwrócił się z pytaniem jaka liczba 

uczniów Gimnazjum przekroczyła średnią 5,0?

Pani Aleksandra Łangowska odpowiedziała, że 30 – 35 uczniów.   

Pan  Waldemar  Miśko  stwierdził,  że  analiza  musi  być  przeprowadzona 

w  samych  radach  pedagogicznych,  przekazał  to  dyrektorom szkół  i  obecnie 

oczekuje  na wnioski.  Jeśli  te  wnioski  będą zawierały stwierdzenia  że jest  to 

wina rocznika, czy dzieci to nie zostanie to prze niego przyjęte do wiadomości. 

Sytuacja jest obecnie taka, że szkoły wiejskie, co nie jest spowodowane tylko 

mniejszą  liczba  uczniów,  mają  tendencje  wzrostowe  jeśli  chodzi  o  osiągane 



wyniki,  w  Karlinie  w  Szkole  Podstawowej  są  najsłabsze  wyniki  osiągane 

w testach szóstych klas,  a  rzadko się  to zdarzało wcześniej.  Szkoły wiejskie 

mają  wyniki  nie  tylko  najlepsze  w  Gminie  tak  jak  Daszewo,  Karwin  też 

w  Powiecie,  ale  powyżej  średniej  wojewódzkiej  i  krajowej.  Jest  też  taka 

sytuacja, że do Szkoły w Daszewie dowożone są dzieci z Karlina. Powiedział, 

że martwi go sytuacja w Gimnazjum. Z perspektywy ostatnich kilku lat wyniki 

sa  coraz  słabsze,  jest  tendencja  spadkowa  w  sytuacji,  kiedy  znaczne  środki 

przekazywane  sa  na  organizowanie  zajęć  dodatkowych,  które  są  po  to,  aby 

podnosić  poziom uczniów,  zwłaszcza  słabszych.  Nie  do  końca  sytuacja  jest 

zrozumiała,  ale  nie  można  argumentować  tego  kwestią  rocznika,  czy  dzieci. 

Należy  brać  pod  uwagę  trzy  strony:  dzieci  i  młodzież,  ale  również  szkołę 

i  rodziców.  Odbyło  się  spotkanie  z  dyrektorami kiedy nieznane  były  wyniki 

gimnazjalne, należy pomyśleć co zrobić aby sytuacja uległa zmianie na lepsze. 

Należy  się  porównywać  od  podobnych  środowiska  poza  Gminą,  a  w  takiej 

konfrontacji z innymi gminami nie wszystkie szkoły wypadają korzystnie. Sama 

liczebność uczniów w klasach nie rozwiąże.      

Zastępca Dyrektora Gimnazjum Pani Łangowska dodała, że może została źle 

zrozumiana,  nie  powiedziała,  że  sytuacja  zależy tylko od dzieci,  również  od 

rodziców  i  nauczycieli,  to  się  wszystko  nakłada.  Chciała  powiedzieć,  że 

Gimnazjum w Karlinie nie jest  najgorszą szkołą, bo gdyby tak było i  byliby 

bardzo  źli  nauczyciele,  to  nie  byłoby  tez  dwóch  klas  które  osiągnęły  dobre 

wyniki. Podkreśliła, że nauczyciele nie do końca czują się odpowiedzialni za złe 

wyniki, ale mogą być również dumni, ponieważ część dzieci osiągnęła wyniki 

dobre. 

Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa 

Zwartowo  powiedziała,  że  jej  dwóch synów ukończyło w Gimnazjum klasy 

,,euro” i zabrakła im tylko małego zaplecza, byłoby dobrze gdyby od klasy ,,0” 

uczyli  się  języka  angielskiego,  brak  tego  było  w  Szkole  Podstawowej 

w Karwinie. 
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Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nauczyciele oceniają ucznia, ale jest to tylko 

subiektywna  ocena,  tak  naprawdę  dopiero  jednakowy  egzamin  oceniony 

obiektywnie  daje  wyniki  jak  dziecko  jest  dobre.  Zdarzają  się  przypadki,  że 

nauczyciele zawyżają średnią, a tak naprawdę to jest to już manipulacja. 

Ad. 7

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  omówiła  sprawozdanie 

roczne  z  wykonania  planu  finansowego  za  2010  rok  Instytucji  Kultury  – 

Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie (załączono do protokołu).

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się do Pani 

Danuty Butrym Dyrektora Karlińskiego Ośrodka Kultury z pytaniem, czy czyta 

co podpisuje, te materiały, które radni otrzymali pod obrady? 

Pani  Danuta  Butrym  Dyrektor  Karlińskiego  Ośrodka  Kultury 

odpowiedziała, że każdy kto podpisuje dokumenty zapoznaje się z ich treścią. 

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział,  że  nieprawdziwe sa dane w materiałach 

dotyczących  kosztów  biblioteki:  bhp  plan  870,00zł,  wykonanie  –  40,79%, 

wynagrodzenia  plan 67.355zł,  wykonanie  –  50%, nagrody roczne wykonanie 

0%  i zapytał jak mogła podpisać się pod tymi nieprawdziwymi wiadomościami, 

które zostały opublikowane. Jeśli bhp plan jest 870,00zł, a wykonanie 877,67zł 

i ktoś pisze, że jest to 40,72%, to nie jest to prawda. Jest  4010 wynagrodzenie, 

plan  67.355zł,  a  wykonanie  67.354,56zł,  to  nie  jest  50%.  Podróże  służbowe 

zagraniczne  plan  55,00zł,  wydano  55,41zł,  tak  małe  środki  są  niemożliwe. 

Muzeum Ziemi Karlińskiej zużycie energii 3.880,00zł, a wykonanie 0zł, jak to 

jest  możliwe?  Płace  przewidywano  kwotę  131.970,00zł,  a  umowy  zlecenia 

133.522,00zł wydatków, czyli większe sa koszty zawartych umów o dzieło, niż 

stałych pracowników. §4260 poprzednio  na świetlice  wiejskie wydano kwotę 

46.980,80zł  ile  z  tego  pokrywa  Pan  Rusiecki  i  jego  Stowarzyszenie  Wioski 



SOS?  Będąc  na  wizytacji  w  świetlicach  widział  jakie  jest  zużycie  energii 

w  Mierzynie,  ale  to  są  zajęcia  prowadzone  przez  Pana  Rusieckiego,  czy  te 

koszty  pokrywa  Gmina,  czy  Pan  Rusiecki  powinien  ponosić  koszty? 

W następnym sprawozdaniu, tj Karlino 4 marzec 2011 rok napisane jest zakup 

opału  do  świetlicy,  a  wcześniejsze  nie  ma  zakupu  opału  do  świetlic, 

w świetlicach sa kominki i opał jest potrzebny do palenia w tych kominkach, 

czyli  za 2010 rok również powinno być to wyszczególnione,  a tego nie ma. 

Zakup książek 14.000zł, wydano 13.855,21zł, a w części opisowej podano, że 

wydano  14.200,00zł,  to  się  nie  zgadza.  Poprosił  o  ustosunkowanie  się  Pani 

Butrym do wypowiedzi,  do pytań  które  padły,  bo uważa on,  że  są  to  jakieś 

nieprawidłowości, buble przekazywane radnym. 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że  przysłuchiwał  się  bacznie  monologowi  Pana  Piłkowskiego  i  trudno  było 

wyłapać pytania i zwracając się do Pana Piłkowskiego poprosił o przedstawienie 

pierwszego pytania.

Pan Bogdan Piłkowski zapytał dlaczego w tych dokumentach jest taki bałagan 

przygotowanych przez Panią Dyrektor i Panią księgową?

Pani  Danuta  Butrym  odpowiedziała,  że  jest  to  bałagan  w  odczuciu  Pana 

Piłkowskiego, w jej odczuciu może to być pomyłka w wyliczonych procentach, 

ale jeśli chodzi o szereg pozostałych pytań nie jest w stanie odpowiedzieć, nie 

wszystkie zapamiętała,  ale na niektóre postara się odpowiedzieć. Jeśli chodzi 

o  Stowarzyszenie  Wioska SOS jest  sporządzona umowa i  to  Stowarzyszenie 

ponosi koszty za wszystkie media jeden do pięciu, ponieważ w sobotę korzysta 

ze  świetlicy  Ośrodek  Kultury,  przez  pięć  dni  Wioska  SOS.  W  mierzynie 

faktycznie  nie  ma  termomodernizacji,  sam kominek nie  jest  w stanie  ogrzać 

takiej  dużej  powierzchni.  Pytanie  dotyczące  wynagrodzenia  pracowników 

stałych  i  na  umowę  zlecenie  i  umowę  o  dzieło  jest,  ich  wysokość  jest 

porównywalna,  ale  należy  pamiętać  że  jest  piętnaście  świetlic  wiejskich, 

opiekunowie,  instruktorzy  zatrudnieni  w  KOK  to  dwadzieścia  dwie  osoby 
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zatrudnione na umowę zlecenie, natomiast w Karlińskim Ośrodku Kultury stali 

pracownicy  to  tylko  3,5  etatu.  Umowa  o  dzieło  dotyczy  również  świetlic 

wiejskich i instruktorów, bo są różne formy zatrudnienia. Jeśli chodzi o zakup 

książek musi to zostać sprawdzone.

Radny Pan Bogdan Piłkowski  stwierdził,  że  14.000zł  na  zakup książek do 

biblioteki to bardzo mała kwota. Nie ma zapisu, że jakieś środki przeznaczone 

były na zakup opału i również nie znalazł żadnych środków przychodzących od 

SOS, bo powinny być one w przychodach. Jeśli podano, że takie były koszty 

46.980zł  na  świetlice  wiejskie,  są  one  dużo  więcej  wykorzystywane  przez 

Wioski  SOS,  przez Pana Rusieckiego i  jego Stowarzyszenie,  z  jednej  strony 

dobrze bo dzieci mają zajęcia, ale jeśli ktoś korzysta to powinien za to płacić, 

a on nie zauważył takiej kwoty w przychodach.

Pan  Piotr  Gwóźdź  stwierdził,  że  stało  się  tradycją,  że  niektóre  osoby 

zasypywane sa gradem pytań. Ponieważ trudno jest na tak szczegółowe pytania 

odpowiedzieć od razu zaproponował, aby jeśli Pan Piłkowski zna treść pytań 

wcześniej wypisał je, przekazał kartkę z pytaniami, a Pani Dyrektor wówczas 

udzieli  odpowiedzi na piśmie.  W obecnej sytuacji  wszyscy siedzą,  otrzymują 

szczątkowe, chaotyczne informacje i nic z tego nie wynika.

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że kiedy przychodzi do takiej instytucji jak 

Urząd  po  jakieś  informacje,  to  Pan  Burmistrz  Woś  mówi,  że  przeszkadza 

pracownikom.        

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że czasami jest sytuacja 

taka,  że  nie  można  udzielić  odpowiedzi  na  jakieś  pytanie  od  razu,  jest  taka 

zasada, że na pytanie można odpowiedzieć na piśmie i będzie to znacznie lepsza 

forma.  Zaproponował  przygotowanie  tych  pytań  na  piśmie  do  końca  sesji 

i przekazanie ich Pani Dyrektor, która na następnej sesji udzieli odpowiedzi.

Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, że ma 



nadzieję,  że  oprócz  Pana  Piłkowskiego  wszyscy  wiedzą  czym  jest 

Stowarzyszenie  SOS  Wioski  Dziecięce.  Dodał,  że  od  sześciu  lat  jest 

pracownikiem  Stowarzyszenia  SOS  Wioski  Dziecięce  w  Polsce  z  siedzibą 

w Warszawie. Osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu pracują dla dzieci i na rzecz 

dzieci,  sposób  wypowiedzi  Pana  Piłkowskiego  jest  delikatnie  mówiąc 

niegrzeczny i tego sobie nie życzy.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwrócił się z pytaniem od kiedy Pan 

Piłkowski jest w posiadaniu materiałów na które się powołuje?     

Pan Bogdan Piłkowski odpowiedział, że od miesiąca kwietnia.

Pan Waldemar Miśko stwierdził, że jest dzień 30 czerwca, a Pan Piłkowski nie 

zadał  sobie trudu,  aby zapytać  wcześniej  i  dziś  na sesji  uzyskać odpowiedź, 

czekał  dwa  miesiące.  Pytania  sa  bardzo  szczegółowe,  na  które  nie  mając 

dokumentów  trudno  dziś  odpowiedzieć.  Potwierdził  wypowiedź  Zastępcy 

Burmistrza, że Pan Piłkowski rzeczywiście przeszkadza urzędnikom w ostatni 

czasie i to bardzo mocno. Dodał, że Pan Piłkowski wie bo tak robi, że jeśli ma 

pytanie to zadaje je na piśmie,  a w ciągu siedmiu dni otrzymuje odpowiedź. 

Zaproponował, aby właśnie w taki sposób postępował nadal, wówczas na każde 

pytanie, nawet najbardziej szczegółowe otrzyma odpowiedź.  

Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski  powiedział, że miesiącu maju 

na Komisji Rewizyjnej zadał kilka pytań Pani Skarbnik i do dnia dzisiejszego 

nie dostał odpowiedzi. Stwierdził, że były te błędy i proszono o ich wyjaśnienie, 

Pani  Skarbnik  miała  się  do  tego  ustosunkować,  do  dnia  dzisiejszego  nie 

udzielono  odpowiedzi.  Dodał,  że  wie,  iż  Pani  Skarbnik  była  nieobecna,  ale 

minęło już półtora miesiąca, a odpowiedzi nadal nie ma. 

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik Gminy  Karlino  stwierdziła,  że  wszystko 

było  szczegółowo  wyjaśnione  na  posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej,  a  Pan 

Piłkowski znów wraca do tego samego tematu. 
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Pan Bogdan Piłkowski  zaprzeczył  i  powiedział,  że  nie  było  to  wyjaśnione. 

Miało  być  wszystko  uzgodnione  z  Panią  Ryndziewicz  i  zostać  wyjaśnione 

członkom komisji, nie zostało to zrobione. 

Pani Krystyna Granat  podkreśliła, że wszystko zostało wyjaśnione ustnie na 

posiedzeniu  Komisji  Rewizyjnej,  tłumaczyło  dlaczego  jest  różnica  między 

pozycjami,  zwracając  się  do  Przewodniczącej  Komisji  Rewizyjnej  poprosiła 

o  potwierdzenie,  że  było  wyjaśnione  jaka  jest  różnica  między  zadaniami 

inwestycyjnymi podanymi przez Panią Ryndziewicz, a jaka jest w budżecie, że 

podane przez nią wielkości były zgodne z umowami, a w sprawozdaniu było 

według faktycznego wykonania.   

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pan  Gwóźdź  stwierdził,  że 

dyskusja zaczyna wymykać się spod kontroli, zaproponował, aby jeśli jest wiele 

szczegółowych  pytań  dotyczących  określonego  zagadnienia,  zostały  one 

przygotowane  na  piśmie,  wówczas  zostanie  udzielona  również  odpowiedź 

w  formie  pisemnej,  a  wtedy  nikt  nie  będzie  zarzucał  braku  odpowiedzi. 

Następnie zwrócił się z pytaniem do Pana Piłkowskiego, czy taka forma będzie 

dla niego odpowiednia.

Pan  Piłkowski  odpowiedział,  że  nie,  ponieważ  nie  ma  obowiązku 

przekazywania pytań na piśmie, można wystąpić z pytaniem dotyczącym spraw 

które są omawiane.

Pan  Piotr  Gwóźdź  potwierdził,  że  można  wystąpić  z  pytaniem,  ale  druga 

strona,  która  udziela  odpowiedzi  jeśli  nie  jest  w  stanie  odpowiedzieć 

natychmiast,  może  odpowiedzieć  w  odpowiednim  terminie  zgodnym 

z obowiązującymi przepisami.   

Pani  Tamara  Korzeniowska  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Miejskiej  w Karlinie  potwierdziła,  wypowiedź  Pani  Skarbnik,  że  w trakcie 

ponownego  posiedzenia  Komisji  Pani  Skarbnik  wyjaśniła  ustnie  cześć 



zgłoszonych wątpliwości, a pozostała część dodatkowo została wyjaśniona na 

piśmie,  ponieważ  członkowie  komisji  musieli  przygotować  materiał  do 

dzisiejszej sesji - wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że z treści protokołu w miarę 

możliwości  zostaną  wyłonione  zgłoszone pytania  i  przekazane zostaną  Pani 

Danucie Butrym, aby udzieliła na nie odpowiedzi na piśmie. 

Ad. 8

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  przedstawiła  informację 

o  stanie  mienia  komunalnego  jednostki  samorządu  terytorialnego  –  Gminy 

Karlino (załączono do protokołu).

Ad. 9

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino  omówiła sprawozdanie za 

rok 2010 z wykonania budżetu Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego 

zadań z  zakresu  administracji  rządowej  zleconych gminie  oraz  innych zadań 

zleconych gminie ustawami (załączono do protokołu).

Ad. 10a

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za rok 2010.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

wszystkie  stałe  Komisje  Rady  zaopiniowały  pozytywnie  projekt  uchwały, 

dodatkowo  radni  otrzymali  w  materiałach  opinie  Regionalnej  Izby 
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Obrachunkowej,  która  pozytywnie  zaopiniowała  zarówno  sprawozdanie 

Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Karlino za 2010 rok, jak też informację 

o  stanie  mienia  komunalnego  na  dzień  31  grudnia  2010  roku  oraz  wniosek 

Komisji Rewizyjnej.

Pani  Tamara  Korzeniowska  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  Rady 

Miejskiej  w  Karlinie  stwierdziła,  że  po  rozpatrzeniu  sprawozdania 

finansowego Gminy Karlino za 2010 r.,  sprawozdania Burmistrza z wykonania 

budżetu Gminy za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu  oraz  informacji  o  stanie  mienia  Gminy  Karlino  Komisja 

Rewizyjna Rady Miejskiej w Karlinie, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu 

za  2010  rok  i  występuje  do  Rady  z  wnioskiem  o  udzielenie  Burmistrzowi 

Karlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że jest 

w posiadaniu wystąpienia pokontrolnego z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura 

w  Szczecinie  z  2  listopada  2010  roku  w  pkt  3  NIK  negatywnie  ocenia 

dokonywanie  zmian  w  zakresie  zadań  inwestycyjnych,  spośród  sześciu 

z  szesnastu  sprawdzanych  zadań  w  trzech  przypadkach  tj.  Centrum 

intensywności  kulturalnej  wsi  –  budowa świetlicy  wiejskiej  w  miejscowości 

Mierzyn, budowa Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury w Pobłociu Wielkim 

oraz przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w celu poprawy 

zaplecza kulturalnego  dla współpracy polsko – niemieckiej  dokonano zmian 

zawartych umów przedłużając termin zakończenia inwestycji od 22 do 59 dni, 

co było niezgodne z art. 144 ust. 1 Pzp, który zakazywał zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty. W ocenie NIK żadna z przesłanek 

nie  wystąpiła  i  zmiany  umów zgodnie  z  art.  144 ust.  2  Pzp były  nieważna. 

Łączna  kwota  kar  umownych  z  tytułu  nieterminowej  realizacji  tych  zadań 

inwestycyjnych  zgodnie  z  zawartymi  umowami  wyniosłaby  274.482,06zł 

i  zwrócił  się  z  pytaniem do  Burmistrza,  gdzie  są  te  pieniądze?  Jak  miałby 

głosować  za  udzieleniem  absolutorium,  kiedy  okazuje  się,  że  można  było 



odzyskać  274.482zł,  a  Burmistrz  nic  nie  zrobił,  aby  to  uzyskać.  Nigdzie 

w BIP nie spotkał, nie otrzymał też żadnej informacji, że coś się w tej sprawie 

dzieje.  Przypomniał,  że  przez  kilka  lat  Pani  Kierownik  GOPS-u  walczyła 

z pracownikami o pieniądze. Kiedy Burmistrz występował na sesji i mówił, że 

jest  to  nieuczciwe  żeby  Gmina  ponosiła  takie  koszty,  a  to  jest  przykład 

274.000zł  o  które  można  byłoby  się  upomnieć,  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy 

Burmistrz  się  o  te  pieniądze  upomniał?  W  sprawozdaniach  które  są 

przedstawiane od początku kadencji nie było informacji, że cos zostało w tym 

względzie zrobione. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej jest napisane zdanie 

,,Na  podstawie  powyższych  danych  oraz  przeprowadzonych  czynności 

sprawdzających  Komisja  Rewizyjna  ocenia,  że  Burmistrz  Karlina  realizując 

zadania  związane  z  wykonaniem  budżetu,  kierował  się  zasadą  celowości, 

legalności,  rzetelności  i  oszczędności  w  gospodarowaniu  środkami 

publicznymi”, co to jest za gospodarność jeśli nie można mieć 274.000zł, a nic 

się  nie  robi,  aby  je  odzyskać?  Następnie  powiedział,  że  jest  w  posiadaniu 

protokołu kontroli przygotowanego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

dotyczącej  zakupu  sprzętu  specjalistycznego  –  zamiatarki  do  utrzymania 

czystości w Karlinie i wnioski pokontrolne w których wskazano, że złamano tu 

dwie  zasady  postępowania  przy  zamówieniach  publicznych:  uczciwej 

konkurencji  i  równego  traktowania  wykonawców.  Zdaniem Komisji  wartość 

zamówienia ustalona przez Pana Pawła Filipowicza w dniu 1 lutego 2010 roku 

w kwocie  569.344,00zł  brutto  nie  ma uzasadnienia,  ponieważ złożone oferty 

były niższe. Najdroższa oferta była na kwotę 539.748,00zł, jest to rozbieżność 

29.596,00zł.  Zdaniem  Komisji  błędem  jest  to,  że  brak  jest  klimatyzacji 

w kabinie zamiatarki, oferta na zamiatarkę Johnston CN 200 w zestawieniu była 

na kwotę 439.200,00zł brutto, natomiast oferta złożona do przetargu przez firmę 

INTEGRA  Sławomir  Kamiński  z  Gdyni  ulica  Gołębia  1  była  na  kwotę 

528.992,00zł brutto. Jest to rozbieżność prawie 90.000zł. Jak można twierdzić, 

że wszystko jest w porządku, kiedy posiadane dokumenty, czyli protokół NIK 

ściągnięty z Internetu oraz wstępny protokół komisji wykazuję, że dochodziło 
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do  nieprawidłowości.  Prócz  tego  Komisja  Rewizyjna  zajmowała  się 

wypoczynkiem letnim, są tam bardzo dziwne rachunki. Jedna z pań mówiła, że 

ceny mogą być umowne, to dobrze, ale jeśli ktoś ma w ofercie 20zł, a płaci się 

160zł, to co to jest za cena umowna, to przepłacanie. Dodał, że według jego 

wniosków  jest  to  zrobione  nieprawidłowo  i  jest  przeciwny  udzieleniu 

absolutorium  Burmistrzowi  za  rok  poprzedni,  ponieważ  jest  zbyt  wiele 

nieprawidłowości. 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

w  poprzednim  punkcie  porządku  obrad,  kiedy  Przewodnicząca  Komisji 

Rewizyjnej  przedstawiała  sprawozdanie  z  pracy  Komisji  powiedziała,  że 

protokół nie jest gotowy, a Pan Piłkowski powołuje się na protokół i korzysta 

z  notatek,  kiedy  nie  widomo,  czy  wysnute  wnioski  z  tego  protokołu  są 

przedyskutowane,  a  zarzucane  są  jakieś  nieprawidłowości  nie  dając  nawet 

szansy,  aby ktoś się  przed tym obronił.  Natomiast  protokół  Najwyższej  Izby 

Kontroli  z  2010  roku  badał  zdarzenia  z  2009  roku  i  lat  wcześniejszych. 

Absolutorium udziela się za 2010 rok. Dodał, że Pan Piłkowski jako radny był 

na szkoleniu opłaconym ze środków publicznych,  to powinien poinformować 

wszystkich, bo może ktoś nie wie co to jest absolutorium, jakie przesłanki są 

żeby udzielić absolutorium lub nie. Absolutorium jest udzielane za wykonanie 

budżetu za 2010 rok.      

Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział,  że  w  2010  roku  było  kilka  projektów 

realizowanych przez Zakład Oświaty w Karlinie i stwierdził, że na zakupione 

w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Projekt  ,,Nasza 

Podstawówka” koszulki dla szkoły podstawowej wydano 15.000zł, na koszulki 

kupowane dla gimnazjum wydano 57.000zł. Taka koszulka na rynku kosztuje 

niecałe 6,00zł, a napisy na niej to drugie tyle, wydawane są potężne pieniądze, 

niech koszulka kosztuje 15,00zł, przy 15.000zł to jest tysiąc koszulek, koszulka 

kolorowa jest droższa, nadruk z obu stron, niech kosztuje 30 – 35zł, to powinno 

być około półtora tysiąca koszulek, czy były to uzasadnione zakupy. Następnie 



powiedział, że w ramach Programu ,,Moje Gimnazjum – Moja Szansa” zakup 

usług  pozostałych  na  prawie  530.000zł,  zakupiono  długopisów  za  kwotę 

7.500zł,  za  około  60.000zł  zakupiono  przybory  do  geometrii  dla  uczniów, 

65.000zł  nośniki  pamięci  dla  uczniów,  sa  to  pen  drajwy,  czyli  rzeczy 

stosunkowo  tanie,  skąd  wzięto  tak  wysokie  ceny  i  wydano  takie  wielkie 

pieniądze. To jest w gimnazjum i szkole podstawowej. Powiedział, że nie wie ile 

osób  bierze  udział  w  Warsztatach  Terapii  Zajęciowej,  ale  przekazano  tam 

kątomierzy  i  cyrkli  za  11.000zł,  na  długopisy  2.440zł  i  nikogo  nie 

zainteresowało przez dwa miesiące na co wydane zostały pieniądze, realizowane 

są wielkie projekty, a efekty z tego mierne w gimnazjum i szkole podstawowej. 

Poprosił Panią Teresę Plichta – Lessnau, która był koordynatorem o informację 

gdzie były kupowane tak drogie koszulki, skoro wydano aż 15.000zł.

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  powiedział,  że Pan Piłkowski powinien 

wcześniej, w trakcie posiedzeń komisji poprosić o wyjaśnienia, obecnie kiedy 

radni są przed głosowaniem wprowadza mentlik w głowach. Zgłoszonych spraw 

nie da się wyjaśnić  od ręki,  jest  to sztuczne przedłużanie,  dlaczego nie było 

dyskusji wcześniej?

Pan Piłkowski  odpowiedział, że uważa iż o pewnych rzeczach trzeba mówić 

publicznie, bo jeżeli wyrzuca się 57.000zł na jedne koszulki, na drugie wydaje 

się 15.000zł, trzeba zapytać gdzie sa te pieniądze?

Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że gdyby te pytania zostały zadane wcześniej, to 

kiedy byłyby dziś zadane ponownie zostałaby udzielona odpowiedź.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwracając się do Pana Piłkowskiego 

powiedział,  że najpierw należałoby się dowiedzieć, a potem snuć dywagacje. 

Podkreślił, że nie tylko w tym momencie, ale wielokrotnie Pan Piłkowski szuka 

złodziei  w Urzędzie w osobie Burmistrza,  w Zakładzie Oświaty i zwrócił się 

z pytaniem, co ma na celu? Powiedział, że uważa, iż nie chodzi o wyjaśnienia, te 

działania  to  nie  jest  chęć  zdobycia  wiedzy  na  dany  temat  i  wyciągnięcie 
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wniosków,  a  zadanie  pytań  i  wyciągnięcie  wniosków.  Takie  działanie 

i przedstawianie spraw obraża wszystkich, których to dotyczy, te osoby, które 

pracują na rzecz tej Gminy, przez takie wypowiedzi można dojść do wniosku, że 

wszyscy kradną, bo taką koszulkę można kupić za 6,00zł, a wydano 15.000zł. 

Pan Piłkowski nie sprawdził ile takich koszulek zakupiono, ale tylko wyliczył, 

że można za te pieniądze kupić tysiąc koszulek, nie są mu również znane zasady 

tego Programu, ale o to nie zapytał. Powiedział, że nie będzie wyjaśniał zasad 

Programu na sesji, ponieważ szkoda jest czasu wszystkich pozostałych osób, ale 

jeśli  jest  ktoś  zainteresowany  to  powinien  się  dowiedzieć,  można  zadać 

szczegółowe pytanie na piśmie i wtedy według dokumentów zostanie udzielona 

odpowiedź. Zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, aby skończył on 

z podejrzeniami i insynuacjami o kradzieże, defraudacje, o cokolwiek bo jeśli 

taką wiedzę posiada to powinien to zgłosić do odpowiednich organów, ponieważ 

w innym wypadku to  kto  ją  posiada popełnia  co chwilę  przestępstwo,  a  nie 

insynuować, że ludzie zatrudnieni w Urzędzie kradną pieniądze. 

Pan Bogdan Piłkowski zaprzeczył, iż powiedział, że ktoś kradnie.

Burmistrz  Karlina  Pan  Waldemar  Miśko  potwierdził,  że  nie  zostało  to 

powiedziane  wprost,  ale  wszyscy  tak to  zrozumieli  i  taki  jest  przekaz  dalej. 

Takie zachowanie zniechęca wszystkich zaangażowanych ludzi  do tego, żeby 

z  całym  zaangażowaniem  i  sercem  pracowali  na  rzecz  społeczeństwa. 

Zaapelował do Pana Piłkowskiego, że jeśli ma on konkretne dowody,  to należy 

je  przedstawić,  na  Komisji  Rewizyjnej  radni  maja  prawo  do  wglądu  we 

wszystkie  dokumenty,  ale  wnioski  i  protokół  powinny  być  wypracowane 

wspólnie przez członków Komisji, aby można było się do tego odnieść, a nie tak 

jak dziś, że on sam wyciąga wnioski, bo Burmistrz ukradł 274.000zł. Zapytał, 

dlaczego nie pokusił się on do sprawdzenia ile kontroli było w ostatnich latach? 

Nie pokusił się, bo wychwycił jedną rzecz, doczytał się, że 274.000zł i tego się 

trzyma,  a  ile  było  w  sumie  kontroli,  a  jakie  są  wnioski  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej, dlaczego tego nie powie publicznie? Dlaczego nie mówi o tym, 



że wnioski ze wszystkich kontroli są pozytywne? Czy są uchybienia? W ocenie 

Izby Obrachunkowej tak, ale ocena w Urzędzie może być inna. Wspomniana 

kwota  274.000zł,  czy  można  było  naliczyć  karę,  czy  nie?  Izba  twierdzi,  że 

można był, jednak na podstawie wniosków zgłaszanych z Referatu Gospodarki 

Przestrzennej  popartych  opiniami  prawnymi  nie  zostały  one  naliczone.  Tego 

typu decyzje  nie  są  podejmowane arbitralnie,  że  przychodzi  urzędnik  i  pyta 

Burmistrza o decyzję, zawsze jest to poparte opinia prawną. Izba uznała, że jest 

to  nieprawidłowość,  ale  nie  jest  to  uchybienie  skutkujące  wnioskami  do 

Prokuratury lub organów śledczych. Pan Piłkowski może uważać inaczej i jeśli 

tak jest to powinien to zgłosić. Nie zostało również zadane pytanie, czy były 

takie  umowy realizowane,  gdzie  były naliczane kary umowne.  Takie  umowy 

były  i  były  odsetki  płacone  przez  niektóre  firmy,  nawet  teraz  Gmina  jest 

w  sporze  sądowym  z  firmą  która  projektowała  rewitalizację  centrum,  nie 

wywiązała  się  terminowo  z  obowiązków,  nie  zostało  zapłacone  i  firma 

skierowała  sprawę  do  Sądu  i  do  momentu  rozstrzygnięcia  nie  zostanie  to 

zapłacone. Nie rozumie również jak można porównywać inwestycje do sprawy 

z opieką społeczną. Podkreślił, że jego zdanie w sprawie pieniędzy wypłaconych 

dla Pań z opieki się nie zmieniło, ale jest wyrok Sądu, który trzeba uszanować.

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

zapytał o wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury ze Szczecina i czy Burmistrz 

coś  zrobił,  bo o kwotę 274.000zł  zapłacono za dużo,  czy  zrobiono coś,  aby 

odzyskać te pieniądze? Podkreślił, że nie wie jaka została udzielona odpowiedź 

z  Urzędu  do  NIK,  bo  nie  nigdzie  się  z  nią  nie  spotkał,  dlatego  prosił 

o  wyjaśnienie.  Jeśli  chodzi  o  zakup  koszule,  to  uważa  on,  że  wydano 

przeogromne kwoty. Zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor Plichta – Lessnau 

skoro wydano 15.000zł  i  kupiono około tysiąca  koszulek za te  pieniądze,  to 

gdzie one są.   

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział zwracając się do Pana 

Piłkowskiego, że powinien się pewnych rzeczy nauczyć lub się dowiedzieć, albo 
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przynajmniej  poczytać  ustawę  o  zamówieniach  publicznych,  wówczas  nie 

zdawałby pewnych  pytań,  czy  po kontroli  Regionalnej  Izby Obrachunkowej, 

która miała miejsce w 2010 roku, a dotyczyła lat 2004 – 2007 jest możliwość 

dochodzenia  czegokolwiek  od  kogokolwiek.  Poinformował  też  wszystkich 

obecnych, że Projekt ,,Moje Gimnazjum – Moja Szansa” był realizowany dla 

kilkudziesięciu Gmin, kilkudziesięciu szkół i tysięcy młodzieży gimnazjalnej. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  poinformował  wszystkich,  że 

wniosek sporządzony przez Komisję Rewizyjną został podpisany przez czterech 

członków,  Pan Piłkowski  wniosku nie  podpisał.  Poprosił  Pana Jankowskiego 

o przedstawienie zasad głosowania.

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

wyjaśnił, że obowiązuje bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady, 

czyli w przypadku Rady Miejskiej w Karlinie winno to być 8 głosów za, aby 

uchwała została podjęta.    

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało 

się  od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr X/77/11 została 

podjęta.

Pan  Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

otrzymał informację od Pani Teresy Plichta – Lessnau, że program realizowany 

był nie tylko przez Gimnazjum w Karlinie, a kilkanaście szkół i taka informacja 

powinna być przekazana, bo wtedy jest jasne, że kupione to zostało dla większej 

grupy młodzieży.

Pan  Waldemar  Miśko  stwierdził,  że  przed  przerwą  informował  o  tym,  że 

Projekt był realizowany w kilkudziesięciu gminach, dla kilku tysięcy uczniów 

i wielu szkół.



Ad. 10b

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  47.477.871,57zł,  wydatkami w wysokości  48.299.520,19zł  oraz 

deficytem w wysokości 621.648,62zł.

Pan Piotr Gwóźdź  poinformował obecnych, że wszystkie stałe komisje Rady 

zaopiniowały  projekt  uchwały  pozytywnie.  Poprosił  też,  aby  pytania  były 

formułowane  w  sposób  zwięzły  i  konkretny,  a  jeśli  osoba  do  której  jest 

skierowane  nie  jest  w  stanie  udzielić  na  nie  odpowiedzi  od  razu,  wówczas 

odpowiedź zostanie przekazana na piśmie.  

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  1  był  przeciwny, 

nie  było  wstrzymujących  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania 

uchwała Nr X/78/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 10c

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. 

Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina  przekazał informację sołtysom, że 

zarówno  zmianach  do  budżetu,  jak  też  prognozie  finansowej  jest  zmiana 

dotycząca  dróg.  Na  rok  bieżący  przewidzianych  było  200.000zł  na  remonty 

bieżące,  150.000zł  na  dokumentacje  techniczne  dróg  na  terenach  wiejskich, 

teraz 150.000zł przeznaczone będzie na remonty, czyli będzie to w umie kwota 
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350.000zł,  a  ponadto  w  roku  bieżącym  zostanie  zlecone,  a  zapłacone 

z przyszłorocznego budżetu wykonanie dokumentacji  technicznej  na remonty 

dróg i chodników z odwodnieniem i oświetleniem w Zwartowie, Lubiechowie, 

Karścinie, Syrkowicach, Gościnku, Ubysławicach, Kowańcz, Garnki, Mierzyn, 

Krukowo,  Karwin i  Domacyno,  będą to  nie  tylko  drogi  gminne ale  również 

chodniki przy drogach powiatowych.   

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 

13 radnych, nie było głosów przeciwnych, nie było wstrzymujących się od 

głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr X/79/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 10d

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  zmiany  ,,Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino”.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

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

Nr X/80/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 10e

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie części 

terenów Gminy  Karlino  obszarem Słupskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej 



poprzez  włączenie  do  obszaru  Słupskiej  Specjalnej  Strefy  Ekonomicznej 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Karlino w obrębie Daszewo.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  zapytał ile będzie 

to kosztowało Gminę, czy będą ponoszone jakieś koszty związane z opłatami, 

kto  będzie  płacił  jeśli  zostanie  utworzona  strefa  za  drogi,  które  będą  tam 

powstawały,  oświetlenie,  media  do  nowych  inwestycji,  które  tam powstaną, 

w  ilu  procentach  wykorzystana  jest  stara  Strefa  Kotrzyńsko  –  Słubicka,  bo 

wydaje  się,  że  jest  tam jeszcze  dużo  wolnego  miejsca.  W uzasadnieniu  jest 

napisane, że ,,tereny takie mogą być przeznaczane pod duże inwestycje, które 

generują od kilkuset do kilku tysięcy miejsc pracy Są to inwestycje strategiczne, 

nie tylko dla samej Gminy Karlino, ale dla całego regionu, a nawet kraju”, czy 

jeśli zostanie to uchwalone, to nie będzie groził kryzys jak w Grecji? Podkreślił, 

że obawia się, iż trzeba będzie ponosić koszty następnych dróg i oświetlenia.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  odpowiedział, że obecnie strefa to 

jest  powierzchnia  około  70ha,  a  wykorzystanie  jest  w  ponad  50%.  Obecnie 

przygotowywany jest przetarg na kolejne 2ha grunt naprzeciwko HOMANITU 

i  wszystko  wskazuje  na  to,  że  zostanie  ogłoszony  w roku bieżącym jeszcze 

jeden na tym terenie na 3ha, ale nie ma pewności, że uda się go sfinalizować 

w  roku  bieżący.  Jest  duże  zainteresowanie  i  są  pytania,  może  nie  w  roku 

bieżącym,  ale  obecnie  największa  powierzchnia  łączna  w  strefie  to  16ha, 

natomiast  obszar  Słupskiej  Strefy  będzie  przeznaczony  pod duże  inwestycje, 

gdzie inwestorzy sa zainteresowani kilkudziesięcioma i więcej hektarów. Było 

takie zainteresowanie ze strony trzech firm, a taką największą znaną jest firma 

szwedzka IKEA, ale wybrano inną lokalizację. Powiedział,  że na dziś nie ma 

gwarancji,  że ktoś się pojawi,  ale z inicjatywą ustanowienia Strefy wystąpiła 

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Czy będzie tam uzbrajany teren dziś nie 

można  odpowiedzieć  jednoznacznie,  bo  tak  naprawdę  będzie  to  zależało  od 

inwestora, jakie postawi warunki, to wszystko kwestia negocjacji z inwestorem, 
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ale również Zarządem Strefy. Teren jest już częściowo uzbrojony, ponieważ jest 

tam  już  w  ramach  gospodarki  wodno  –  ściekowej  jest  woda,  teren  jest 

skomunikowany.

Pan  Bogdan  Piłkowski  stwierdził,  że  nie  otrzymał  odpowiedzi  czy  będzie 

tworzona droga do tej strefy, jeżeli tak, to czy Gmina będzie ponosić koszty? 

Dodał, że pamięta, iż na wspólnym posiedzeniu komisji  Burmistrz mówił,  że 

jest tam woda, kanalizacja, ale jak trzeba będzie robić drogę i oświetlenie, to 

Gmina poniesie koszty, czy to będą ci którzy tam przyjdą? 

Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że Burmistrz udzielając odpowiedzi na zadane 

pytanie  wyraźnie  mówił,  że  jeśli  pojawi  się  inwestor,  który  postawi  jakieś 

warunki,  to  będzie  to  kwestia  negocjacji,  dziś  nie  potrafi  jednoznacznie  dać 

dopowiedzi na tak zadane pytanie. Jeśli pojawi się inwestor, który będzie chciał 

zakupić  60ha,  ale  trzeba  będzie  wybudować  drogę,  to  trzeba  będzie 

przeanalizować ten konkretny przypadek, a dzisiaj mówić o budowie drogi jest 

zbyt  wcześnie,  a  gdyby  trzeba  było  budować  drogę  to  i  tak  jest  potrzebna 

kolejna  uchwała,  obecnie  jest  to  tylko  zgoda  na  to,  aby  powstał  pewien 

preferowany obszar.  

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

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

Nr X/81/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 10f

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że  na  wspólnym  posiedzeniu  stałych  komisji  Rady  zostały  zgłoszone 

kandydatury  do  składu  Zespołu  opiniującego  kandydatów  na  ławników  na 

kadencję  2012  –  2015  i  są  to  Piotr  Gwóźdź,  Grażyna  Tomczyk  i  Wojciech 



Tomczyk, zwrócił się z pytaniem, czy są inne kandydatury?

Nie zostały zgłoszone. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zespole. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego 

kandydatów  na  ławników na  kadencję  2012  –  2015Wszystkie  stałe  komisje 

Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

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

Nr X/82/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski glosował za podjęciem uchwały.

Ad. 10g

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na działalność 

Gminy  Karlino  w  zakresie  telekomunikacji  polegającą  na  eksploatacji 

i dzierżawie infrastruktury technicznej będącej własnością Gminy.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  radnych  uchwała 

Nr X/83/11 została podjęta. 

Ad. 10h

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej 

na  terenie  gminy  Karlino  – obręb  Kowańcz w drodze  przetargu,  oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 172 o pow. 0,0399ha.
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Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

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

Nr X/84/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.

Ad. 10i

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej 

na terenie gminy Karlino – obręb Daszewo oznaczonej  w ewidencji  gruntów 

jako działka nr 628/29 o pow. 0,0400ha w drodze bezprzetargowej, na poprawę 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Uchwała Nr X/85/11 została podjęta w wyniku jawnego i  jednomyślnego 

głosowania. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  poinformował obecnych, że zmieniło się 

quorum, w tej chwili jest obecnych 15 radnych.

Ad. 10j

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zbycia  27  nieruchomości 

położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004 w drodze bezprzetargowej, na 

poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.



Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, czy w przypadku uchwał ujętych w porządku w jako 10j) i 10k) 

ustalona została już cena gruntów?

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nie. 

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

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

Nr X/86/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 10k

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych 

na terenie miasta Karlino – obręb 003 oznaczonych w ewidencji gruntów jako 

działki nr 35/5 o pow. 0,0055ha i 39/7 o pow. 0,0276 w drodze bezprzetargowej, 

na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

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

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

Nr X/87/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 10l

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 
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kolejnych  umów  najmu  lub  dzierżawy  nieruchomości  gruntowych  Gminy 

Karlino,  których  przedmiotem  są  te  same  nieruchomości,  dotychczas 

wynajmowane  lub  wydzierżawiane  na  podstawie  zawartych  umów  na  czas 

oznaczony do 3 lat.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

W wyniku jednomyślnego głosowania radnych uchwała Nr X/88/11 została 

podjęta. 

Ad. 10ł

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie 

kolejnych umów najmu.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Uchwała Nr X/89/11 została podjęta w wyniku jawnego i  jednomyślnego 

głosowania.

Ad. 10m

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie opłat  za świadczenia udzielane 

przez  przedszkola  publiczne,  dla  których  organem prowadzącym jest  Gmina 

Karlino.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Uchwała Nr X/90/11 została podjęta w wyniku jawnego i  jednomyślnego 

głosowania.



Ad. 10n

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Karlino.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  powiedział,  że  zgodnie 

z procedurami powinien jako Burmistrz wyrazić swoja opinię na temat podziału 

Sołectwa  Karlino  na  sołectwo  Karlinko  w  skład  którego  wejdzie  również 

miejscowość  Krzywopłoty  oraz  sołectwo  Witolub  w  skład  którego  wejdzie 

miejscowość Dębolas. Dodał, że jeśli miałby dziś głosować to wstrzymałby się 

od głosu. W tym przypadku są argumenty za podziałem i są przeciw, nie ma 

zdania  co  do  podziału  tak  małych  sołectw.  Kiedy  radni  będą  podejmowali 

uchwałę dotyczącą podziału Sołectwa Malonowo na Malonowo i Kozią Górę, 

opinię  będzie  miał  pozytywną,  ale  w  tym  przypadku  nie  ma  jednoznacznie 

wyrobionego zdania. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  12  radnych,  1  był  przeciwny, 

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

Nr X/91/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.

Ad. 10o

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Powiatowi 

Białogardzkiemu  pomocy  finansowej  w  formie  dotacji  celowej  o  łącznej 

wysokości 102.000,00zł.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
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Za  podjęciem  uchwały  głosowało  13  radnych,  1  był  przeciwny, 

1  wstrzymał  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr X/92/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.

Ad. 11

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przypomniała, że na poprzedniej sesji prosiła o informację jakie koszty poniósł 

Klub  ,,Sokół”  Karlino  za  zorganizowanie  w  dniu  3  maja  br.  meczu 

podwyższonego ryzyka i prosiła radcę prawnego o opinię na temat obecności 

osób trzecich na kontrolnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  

Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że 

w  trakcie  przerwy  jeden  z  mieszkańców  Karlina  zaprowadził  go  obok 

skrzyżowania ulic Szymanowskiego, Traugutta i Parkowej obok wylotu do rzeki 

wody deszczowej zrobiła się duża wyrwa o długości około 3m i 2m szerokości, 

wygląda to niebezpiecznie, w związku z tym prosiłby o interwencję.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy coś się 

ruszyło w sprawie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie, czy 

jest już wybrany projektant? Powiedział, że została wysypana szlaka na drogę 

przy kaplicy, ale nie poprawiło to sytuacji i wygląda bardzo niechlujnie. Zapytał, 

czy przy tak wielkich nakładach i środkach wydawanych na organizację imprez 

takich  jak  ,,Noc  Świętojańska”,  ,,Bieg  Papieski”  nie  znajdą  się  środki,  aby 

zamówić  dwóch  –  trzech  kelnerów,  którzy  obsługiwaliby  gości,  bo  był 

zniesmaczony sytuacją, kiedy zobaczył, że Pani Dyrektor KOK-u osobiście nosi 

piwo gościom. Następnie zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej którego 

poinformował, że na pasie ruchu drogowego w okolicach amfiteatru od kilku 

miesięcy  stoją  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów,  na  przejściu  dla 



pieszych,  tam gdzie można wjechać wózkiem inwalidzkim, jest to w okolicy 

ulic  Moniuszki,  Chrobrego,  było  to  zgłaszane  już  kilkakrotnie  na  różnych 

spotkaniach,  ale  nic  się  nie  zmieniło,  poprosił,  aby  Komendant  wyciągnął 

konsekwencje stosunku do odpowiednich służb, które blokują ten wjazd.     

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, 

czy  jest  możliwość  instalacji  monitoringu  w  miejscowościach  w  których 

znajdują  się  świetlice  wiejskie?  Byłoby to  znacznie  tańsze niż  remonty tych 

obiektów.

Pani Barbara Michałek Radna Rady Miejskiej w Karlinie zgłosiła, że obok 

rozbieranej  hali  na  ulicy  Koszalińskiej  po  dawnym  Pol  –  Karze  pozostał 

nieporządek, firma która zajmowała się rozbiórką spowodowała, że przez kilka 

dni leciała woda, co zostało zabezpieczone przez mieszkańców ulicy Kolejowej, 

nikt tam nie przychodzi i nie interesuje się, wszystko zostało pozostawione.

Pani  Agnieszka  Piskorek  Radna Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem, czy ruszyły już prace na ścieżkach rowerowych?

Ad. 12

Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa 

Zwartowo  podziękowała  za  ustawienie  znaku  ograniczającego  do  12t  tonaż 

samochodów,  poprosiła  jeszcze  o  uporządkowanie  poboczy.  Podziękowała 

również  Pani  Teresie  Plichta  –  Lessnau  Dyrektorowi  Zakładu  Oświaty  za 

udostępnienie autokaru na wyjazd do Dobrzycy.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem do Przewodniczącego Rady z pytaniem, czy Pan obsługujący kamerę 
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będzie na stałe obecny na sesjach Rady Miejskiej w Karlinie?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Piotr  Gwóźdź  odpowiedział,  że 

Białogardzka  Telewizja  Kablowa  nie  podlega  pod  Urząd,  dlatego  ciężko 

wymagać jej obecności, ale jeśli będą takie ciekawe sytuacje jak na dzisiejszej 

sesji, to na pewno będzie częściej.   

Ad. 13

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  koszt  meczu 

podwyższonego  ryzyka  to  kwota  7.202,78zł,  przeznaczona  była  na 

zabezpieczenie  kwota  12.000zł,  udało  się  taniej  niż  zakładano.  Sprawa 

deszczówki,  jutro  od  samego  rana  zostaną  podjęte  odpowiednie  działania. 

Monitoring obok świetlicy wiejskiej, takie decyzje może podjąć Rada Sołecka 

w ramach funduszu sołeckiego,  takie  decyzje  zostały  podęte  już  w Pobłociu 

Wielkim,  już  zostały  zakupione  kamery,  nie  są  to  bardzo  drogie  urządzenia. 

Temat  hali  zgłoszony  przez  Panią  Michałek  zostanie  rozpoznany,  zostaną 

sprawdzone wszystkie  aspekty tego obiektu i  terenu i  zostanie przygotowana 

informacja  na  ten  temat,  kto  jest  właścicielem,  zarządcą  lub  kimś 

odpowiedzialnym za ten obiekt.  Na pytanie  o  rozpoczęcie  prac  na ścieżkach 

rowerowych odpowiedział, że nie zauważył, aby już się rozpoczęły, ale istotny 

i  ważny  jest  termin  zakończenia  to  jest  koniec  maja  2012  roku.  Kwestia 

poboczy  przy  drodze  powiatowej  w  Zwartowie  –  jeszcze  raz  zostanie  to 

przekazane  do  Powiatu.  Zwracając  się  do  Pana  Piłkowskiego  powiedział,  że 

powinien  już  na  początku  sesji  docenić  fakt  i  podziękować,  Pani  Dyrektor 

Karlińskiego Ośrodka Kultury za to co robi, a robi wszystko, aby goście którzy 

przejeżdżają  do  Karlina  czuli  się  jak  najlepiej.  Podziękował  za  to,  że  Pan 

Piłkowski to zauważył i docenił. Na temat pojemników do selektywnej zbiórki 

na ulicy Moniuszki nie będzie odpowiadał, ponieważ już mówił na ten temat. 

Można  już  te  pojemniki  zabrać,  jeśli  taka  będzie  wola  mieszkańców,  aby 



nikomu  nie  przeszkadzały.  W  niedługim  czasie  zakończą  się  prace  komisji 

przetargowej powołanej dla wyboru wykonawcy na zadanie ,,Budowa punktów 

selektywnej  zbiórki  odpadów  na  terenie  miasta  Karlino”,  jednak  w  którym 

dokładnie miejscu powstanie taki punkt w tamtej okolicy trzeba sprawdzić na 

mapie w Urzędzie. Z uwagi na to, że Pan Piłkowski pierwsze pytania zdał bez 

mikrofonu poprosił o ich powtórzenie.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że na 

poprzedniej sesji Burmistrz informował, że ponieważ ktoś nie wywiązał się i nie 

przygotował  projektu  dróg  na  cmentarzu,  ale  ponieważ  nie  wywiązał  się 

z terminów to rozwiązano umowę z ta firmą i będzie szukany nowy wykonawca, 

czy został już znaleziony?

Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że jeszcze nie, sa zbierane oferty, 

ale chciałby aby do końca tego roku był gotowy projekt techniczny, w budżecie 

nie ma środków na samą inwestycję. W zależności od tego jaki będzie kosztorys 

inwestorski,  jak  duża  będzie  wartość  będzie  podejmowana decyzja,  czy  całe 

zadanie ująć w przyszłorocznym budżecie, czy realizować etapami, ale więcej 

na ten temat będzie wiadomo, kiedy już gotowy będzie projekt techniczny.  

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział, że kolejne pytanie dotyczyło drogi przed 

kaplicą,  zgłaszał  wcześniej  że  są  tam  kałuże  i  koleiny,  miało  to  zostać 

poprawione, ale nasypanie szklaki nic nie pomogło, sprawdzało się, kiedy było 

sucho, ale nie podczas opadów.             

Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  sprawdzi  to,  ponieważ  otrzymał 

informację,  że  zostało  to  zrobione,  ale  zostanie  to  uzgodnione  z  zarządcą 

cmentarza,  być  może  trzeba  będzie  wymienić  to  na  inny  materiał  do  czasu 

rozwiązania docelowego. 

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że chciał się dowiedzieć jak jest ze stawkami 

opłat na cmentarzu, ale to już zostało wyjaśnione. Dodatkowo zapytał o opinię 

o którą zwróciła się Komisja Rewizyjna do radcy prawnego na temat obecności 
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osób trzecich w trakcie kontrolnych posiedzeń komisji.

Pani  Tamara  Korzeniowska  Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej 

odpowiedziała, że otrzymała tę opinię w trakcie przerwy. 

Ad. 14

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  1600 dokonał  zamknięcia  X sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:

Ilona Pyrtek-Safaryn
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	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 
	Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie porządku obrad                   wraz z wprowadzoną zmianą. 
	Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 
	Porządek obrad:
	1.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie.
	2.Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Karlino.
	3.Sprawozdanie za rok 2010 z wykonania budżetu Gminy Karlino                         i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
	Ad. 1c
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Karlinie wyłożony był do wglądu w Biurze Rady, cześć radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do radnych                 z pytaniem, czy są potrzebne wyjaśnienia do jego treści? 
	Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 maja 2011 roku został przyjęty w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 2 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że  jak co rok na sesji  w miesiącu czerwcu wręczane sa nagrody dla najlepszych uczniów Gminy Karlino. Najlepsi to tacy, którzy osiągają średnią z ocen powyżej 5,0 i są też aktywni w społeczności szkolnej, biorą udział w konkursach i reprezentują szkołę na zewnątrz. W roku bieżącym przyznanych zostało 11 nagród uczniom  z Gminy Karlino,  z tym, że 10 to uczniowie szkół podstawowych i Gimnazjum i jedna uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, w tym przypadku organem prowadzącym nie jest Gmina, ale przyjęto zasadę, że również uczniowie ze szkoły, która znajduje się na terenie Gminy Karlino są nagradzani, jeśli spełnią określone warunki. Następnie pogratulował uczniom, którzy osiągnęli tak wspaniałe wyniki i podkreślił, że gratulacje należą się również rodzicom i nauczycielom. Życzył w czasie wakacji udanego wypoczynku                   i nabrania sił i dalszych sukcesów w nauce i wraz z Przewodniczącym Rady wręczył przyznane nagrody dla następujących uczniów z poszczególnych szkół:  
	Ad. 3
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 31maja do dnia 29 czerwca 2011 roku  (informacja załączona do protokołu). Następnie poinformował obecnych, że zakończony został cykl spotkań w ramach Wspólnot Mieszkaniowych kwartałów nr II i nr III i po tych spotkaniach obawia się, że nie uda się zrealizować projektu związanego z rewitalizacją centrum Karlina, ponieważ  koszty rewitalizacji ponosi właściciel lokalu proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Problem jest to, że część właścicieli lokali to osoby starsze, utrzymujące się z emerytury i trudno dziś zadeklarować, że przez okres dwudziestu lat, czyli przez czas spłaty kredytu co miesiąc będą po 200 - 300zł co miesiąc więcej płacić na fundusz remontowy. Część właścicieli uważa, że lokal został przez nich wykupiony, ale nadal środki na remont powinny pochodzić z budżetu Gminy. Być może gdyby było to możliwe, a minę byłoby stać to można byłoby pójść w tym kierunku, ale jest to niezgodne z prawem, nie można dofinansowywać z budżetu Gminy właścicieli prywatnych. Trochę lepsza jest sytuacja w kwartale II, który zostanie zgłoszony jako pierwszy,                 a wynika to raczej z faktu, że w kilku budynkach udziały ma Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska. W tym kwartale tylko jedna Wspólnota nie wyraziła zgody, jest to budynek przy ulicy Koszalińskiej 8, w którym znajdują się tylko prywatne lokale, Gmina nie ma tam swojej własności. Na dziś nie wiadomo jak należy realizować inwestycję, część budynków zostanie wyremontowana, cześć nie, nie wiadomo, czy na taką realizację zostanie przyznane dofinansowanie. Dziś to jak wygląda centrum, to musi być wola wszystkich właścicieli. Zwrócił uwagę na remont jaki został przeprowadzony           w budynku Straży Pożarnej, przypomniał, że niedawno jednostka OSP obchodziła swoje 65-lecie istnienia i podkreślił, że nie tylko strażacy, ale wszyscy mogą być dumni z tego jak remiza wygląda, jakim wyposażeniem dysponuje jednostka, ale również ze sprawności strażaków. Informacja dotycząca wysypiska śmieci – wszystkie Rady Gmin będących udziałowcami Spółki podjęły uchwalę w sprawie jej likwidacji, odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki na którym podjęto uchwałę w sprawie likwidacji Spółki Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów w Krzywopłotach, która została podjęta jednogłośnie i druga w sprawie powołania likwidatora, która nie została podjęta jednogłośnie, ponieważ został nim Pan Władysław Łobaczewski, a nie powinien być likwidatorem ktoś, kto tak naprawdę doprowadził do wygenerowania przez spółkę strat, a te pieniądze mogłyby być przeznaczone na rekultywację. Poinformował obecnych, że uczestniczył w otwarciu stadionu              w Białogardzie, jest to piękny piłkarsko – lekkoatletyczny obiekt i zwrócił uwagę, że należy brać również pod uwagę potrzebę przeprowadzenia remontu  stadionu w Karlinie, ale w następnej kadencji. Odbyło się otwarcie po przerwie remontowej placówki wsparcia SOS Wioski Dziecięce w Lubiechowie. Odbyło się spotkanie w sprawie Szpitala Białogardzkiego na którym zaproponowano przystąpienie do spółki, która prowadziłaby działalność i zarządzała Szpitalem. Przedstawiona została historia Szpitala od momentu przejęcia przez Powiat, ale nie było informacji jak ta spółka miałaby wyglądać, jaka byłaby wielkość udziałów, na pytanie dotyczące wysokości możliwych przychodów                              z działalności komercyjnej, odpowiedziano, że niezbyt wiele. Na pytanie dotyczące zobowiązań Szpitala udzielono odpowiedzi, że wspólnicy powinni pokryć te zobowiązania, a gdyby liczyć to biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, to na Gminę Karlino byłaby to kwota około półtora miliona złotych, brak było biznesplanu, dlatego poproszono o większą ilość informacji, bardziej szczegółowych i konkretnych, aby móc prowadzić dalsze rozmowy. Poinformował obecnych, że po ponadrocznym okresie oczekiwania zostały podpisane pierwsze umowy na Małe Projekty, na które wnioski składali sołtysi            i Rady Sołeckie. Była z wizytą delegacja z Fundacji OST, jest to fundacja, która co jakiś czas przesyła transporty z darami, przyjeżdżają co rok, aby sprawdzić, czy sytuacja się zmienia i czy pomoc nadal jest potrzebna. Delegacja odwiedziła Szkołę w Karścinie, którą udało się wyremontować również dzięki tej Fundacji, ale również świetlicę w Gościnku i przedszkola. Warto odnotować wydarzenie, jakie miało miejsce w Mierzynie, czyli zorganizowany tam festyn, podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w jego organizację. W trakcie tego festynu została zebrana kwota 12.300zł, która przeznaczona ma być na remont kościoła. Przekazał podziękowania od Marszałka Województwa organizatorom Inauguracji Dni Olimpijczyka Województwa Zachodniopomorskiego za imprezy zorganizowane w Gminie Karlino.     
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że również uczestniczył w spotkaniu dotyczącym sytuacji Szpitala Powiatowego w Białogardzie i rzeczywiście przedstawiony został tylko rys historyczny w jaki sposób szpital został przejęty, jakimi wynikami zakończyły się poszczególne lata, natomiast brak było informacji na temat tego, jak taka spółka miałaby funkcjonować, a byłaby to już spółka prawa handlowego działająca na zasadzie prawa wolnego rynku. Bez biznesplanu i szerszych informacji trudno jest zająć jakiekolwiek stanowisko. Jeśli będą szczegółowe informacje, zostanie przygotowany biznesplan można wrócić do rozmów. 
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że w informacji Burmistrz wspominał o termomodernizacji Przedszkola Miejskiego w Karlinie, a chciałby jeszcze usłyszeć, kiedy będzie realizowana termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Karwinie? 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że w lipcu powinien być rozstrzygnięty przetarg i po wyborze wykonawcy przez komisję przetargową oraz wydaniu opinii prawnej, jeśli nie będzie protestów to w lipcu powinna być podpisana umowa na wykonawstwo i wejście na plac budowy. Zarówno przedszkole, jak też Szkoła w Karwinie. Jeśli chodzi o szkołę to nie znaczy, że do końca wakacji powinna się inwestycja zakończyć, to jest zbyt krótki termin. Termin wykonania remontu obiektu Przedszkola wraz ze żłobkiem do końca maja 2012 roku. Podkreślił, że obie inwestycje sa skomplikowane, ponieważ są dofinansowywane z różnych źródeł. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                             z pytaniem od kiedy obowiązują nowe opłaty na cmentarzu? W dniu 1 czerwca br. kiedy był w ,,ARMARZE” Pani tam zatrudniona była zdziwiona, że są jakieś zmiany. Po dwóch tygodniach na tablicy ogłoszeń obok cmentarza pojawiła się informacja, że opłaty od owiązują od 18 maja br. i w związku z tym, czy za dni od 18 maja w czasie których odbyło się kilka pogrzebów będą zwrócone pieniądze, czy nie? Druga sprawa dotyczy drogi przed kaplicą, która jest nierówna i kiedy są deszcze, to żałobnicy stoją w kałużach, teraz zostało to wysypane szlaką i wygląda to jeszcze gorzej.
	Pan Piotr Gwóźdź upomniał Pana Piłkowskiego, aby w tej części obrad zgłaszał pytania do informacji przedstawionej przez Burmistrza z pracy międzysesyjnej Urzędu.     
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie pamięta daty wejścia w życie zarządzenia dotyczącego opłat na cmentarzu komunalnym, ale jeśli tak się stało, że ktoś przepłacił, to ma podstawy, aby od wykonawcy usługi domagać się zwrotu pieniędzy.  
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                       z pytaniem w imieniu mieszkańców ulicy Księdza Brzóski, czy w związku                  z planowaną inwestycją – budową hali widowiskowo – sportowej użytkowane na cele rolne działki o różnej powierzchni pozostaną w obecnej wielkości, czy będą w jakiś sposób równane?  
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że sytuacja jest bezpieczna, dlatego że granica własności gminnej przebiega bardzo blisko budynków, należałoby to sprawdzić na mapie, ale plac zagospodarowania parkingów nie dochodzi do samych budynków, osoby które miały ogródki przy domach nadal będą mogły             z nich korzystać, na dzień dzisiejszy nie ma powodu do ich zabrania, ale                   w przyszłości wszystko będzie zależało od potrzeb. 
	Ad. 4
	Pan Sławomir Kaczmarek Przewodniczący Komisji Budżetu, Zdrowia, Kultury i Oświaty przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji (załączono do protokołu).
	Pani Anna Semenowicz Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej                               i Gospodarki Komunalnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej (załączono do protokołu). 
	Pan Tomasz Mycio Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa (załączono do protokołu). 
	Pani Tamara Korzeniowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej (załączono do protokołu). 
	Ad. 5
	Pan Paweł Filipowicz Inspektor ds. Gospodarki Gminnej Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim                w Karlinie przedstawił informację na temat oceny stanu ekologicznego Gminy Karlino (załączona do protokołu). 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny  Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że                   wywóz śmieci z targowiska w Karlinie to koszt roczny 42.000zł, jeśli jest to 50zł/m3 to coś nie jest tak, ponieważ śmieci z targowiska przy małym rynku to jeden pojemnik, a drugi duży znajdujący się na terenie szkoły. Skąd kwota aż 42.000zł? W sprawozdaniu Burmistrza jest 24.000zł, ale 18.000zł wydaje szkoła, a to jest ten sam pojemnik. W sumie kwota jest 42.000zł, a to jest dużo, skąd się bierze tyle śmieci?
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina poprosił o sprecyzowanie pytania.
	Pan Piłkowski zapytał dlaczego tak duże sa opłaty za śmieci z targowiska, 42.000zł rocznie?   
	Pan Piotr Woś powiedział, że kwestia utrzymania targowiska była poruszana na komisjach i na poprzedniej sesji Rady.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zaproponował aby pytania zadawane były w odpowiednim punkcie obrad. Jeśli Pan Filipowicz, który zastępuje Panią Ryndziewicz będzie umiał udzielić odpowiedzi, to zostanie ona udzielona, jeśli nie, to pytanie zostanie zaprotokołowane,                        a odpowiedź udzielona zostanie na następnej sesji.
	Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski stwierdził, że skoro opłata wynosi 62,00zł brutto/m3 śmieci, dlaczego tak wielki jest roczny koszt 42.000zł za wywóz śmieci z targowiska?
	Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że nie potrafi powiedzieć w tej chwili, czy kwota 42.000zł o której mówi Pan Piłkowski, to tylko koszty wywozu śmieci, musiałoby to zostać przeanalizowane.      
	Pan Ryszard Strychalski Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej                        w Krukowie zwrócił się z pytaniem, czy ustalona jest częstotliwość wywozu śmieci z pojemników do selektywnej zbiórki, czy tylko stawka, ponieważ pojemnik z plastikiem zapełnia się o wiele szybciej niż pozostałe pojemniki? 
	Inspektor ds. Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim w Karlinie Pan Filipowicz odpowiedział, że jeśli jest potrzeba częstszego wywozu to wystarczy telefon do Urzędu i zostaje to zgłoszone. 
	Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że              z terenów wiejskich pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów są opróżniane co dwa tygodnie i jest to potwierdzone podpisem sołtysa, ale jeśli jest potrzeba, to wystarczy zgłosić i wywożone są częściej. 
	Ad. 6
	Pani Małgorzata Kolicka – Gładysz Dyrektor Szkoły Podstawowej                               w Daszewie przedstawiła informację na temat przygotowania Szkoły Podstawowej w Daszewie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 (załączono do protokołu).
	Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie przedstawiła informację na temat przygotowania Szkoły Podstawowej w Karwinie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 (załączono do protokołu).
	Pan Andrzej Maciejewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karścinie  przedstawił informację na temat przygotowania Szkoły Podstawowej                           w Karścinie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 (załączono do protokołu).
	Pani Aleksandra Łangowska Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Karlinie przedstawiła informacje na temat przygotowania Gimnazjum w Karlinie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2011/2012 (załączono do protokołu).
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem do dyrektorów, czy  jest możliwość, że kiedy przygotowywane są przez nich sprawozdania byłoby to przygotowane według szablonu, aby łatwiej było można porównywać zawarte w nich dane.
	Pani Anna Grodek Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Karlinie poinformowała obecnych, że na czas remontu obiektu przedszkola od września trzy oddziały młodszych dzieci będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej, a trzy oddziały starszych dzieci do Gimnazjum. Kończy się obecnie etap najcięższy przeprowadzki. Podkreśliła bardzo dobre przyjęcie w szkołach, bardzo dobra współpracę i warunki jakie zostały stworzone. Po zakończeniu przeprowadzki zostanie skierowane zaproszenie do Sanepidu w celu dopuszczenia sal do użytku od przyszłego roku szkolnego. Dodała, że lipiec jest miesiącem kiedy przedszkole jest nieczynne, a w sierpniu pełniony będzie dyżur w Szkole Podstawowej w Karlinie. 
	Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź zwrócił się               z pytaniem jak będzie wyglądał rok szkolny w porównaniu do poprzedniego jeśli chodzi o liczbę dzieci? Obecnie na topie są informacje, że ze względu na niż demograficzny podejmowane są decyzje o zamykaniu poszczególnych placówek, szczególnie małych, wiejskich szkół, jak to wygląda w Gminie Karlino, czy rzeczywiście liczba dzieci ulega zmniejszeniu, czy są takie dane?   
	Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie odpowiedziała, że takie dane zawarte są w arkuszach, które przekazywane są Burmistrzowi. Spadek liczby dzieci dotyczy całej Polski. W Karścinie jest stała liczba dzieci ponad 80 uczniów, nawet w roku ubiegłym 92, w Karwinie sytuacja się poprawi dzięki utworzeniu oddziałów integracyjnych, w Daszewie też jest zadowalająca sytuacja ponad 90 uczniów, doszły również dzieci                      z Wioski Dziecięcej SOS w Karlinie, zwłaszcza, że mają przybyć kolejne rodziny do Wioski z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zawsze robiona jest analiza i dyrektorzy sami proponują zmniejszenie liczby oddziałów jeśli jest taka potrzeba. Szczegółowa informacja, co wynika z przepisów zostanie przedstawiona radnym za rok szkolny 2010/2011 do kończ listopada br.    
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem, czy nie przymierzano się do tego, by nie łączyć oddziałów,                      a pozostawić mniejszą liczbę uczniów, czy nie wpłynie to korzystnie na wyniki w nauce?
	Pani Aleksandra Łangowska Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Karlinie odpowiedziała, że liczba dzieci w klasie ma bardzo duży wpływ na wyniki                 w nauce, im mniejsza liczba uczniów tym wyniki lepsze, bo nauczyciel ma więcej czasu na każdego ucznia, ale analizując wyniki nauczania w Gimnazjum wygląda to bardzo różnie. Najwięcej zależy od dzieci. Dzieci jeśli chcą się uczyć to uczą się bardzo dobrze nawet w większych klasach, gdzie uczniowie mobilizują siebie nawzajem, a w mniej licznych klasach jeśli dzieci są słabe to mocniejsi uczniowie nie ciągną ich w górę, wręcz odwrotnie. W Gimnazjum nie ma dużych dysproporcji pomiędzy stanami liczebnymi klas. Były dwie trzecie klasy trzydziestoosobowe i wypadały bardzo dobrze, w klasach 1 – 2 są klasy            w których jest mniejsza liczba uczniów, a wyniki są średnie. Dzięki projektowi, który był realizowany klasy drugie są o wiele lepsze niż w latach poprzednich. Przede wszystkim dzieci muszą same chcieć się uczyć, a takich dzieci jest coraz mniej, bo coraz mniej rodzice mobilizują dzieci do nauki i nawet utworzenie większej liczby oddziałów nie da gwarancji, że dzieci będą miały wysoką średnią.  
	Pan Bogdan Piłkowski zwracając się do Pani Teresy Plichta – Lessnau Dyrektora Zakładu Oświaty stwierdził, że dowóz dzieci do Ośrodka                         w Kowalkach to dotychczas była to kwota 24.000zł i zapytał, czy taki dowóz nadal będzie organizowany?
	Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty odpowiedziała, że tak, ponieważ tam dowożona jest codziennie trójka dzieci z terenu Gminy Karlino z dużym upośledzeniem. 
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że w związku z codziennym dowozem dzieci będzie jeździł autobus w kierunku Białogardu, ponieważ tam jedzie się przez Białogard.
	Pani Teresa Plichta – Lessnau wyjaśniła, że dzieci zbierane są z terenu Gminy, spotykają się pod Gimnazjum i jadą autobusem do Białogardu, a stamtąd zabierane sa do Ośrodka wspólnym autobusem dla dzieci z Miasta i Gminy Białogard oraz z Gminy Karlino.
	Radny Rady Miejskiej Pan Piłkowski stwierdził, że dalej będzie jeździł autobus do Białogardu, czyli jeśli ktoś z rodziców będzie chciał, żeby jego dziecko dalej chodziło do Szkoły Specjalnej w Białogardzie, czy będzie mógł korzystać z busa?    
	Pani Teresa Plichta – Lessnau odpowiedziała, że jeśli będą wolne miejsca. Na dziś jest trójka uczniów z terenu Gminy do Kowalek, ale ilu dokładnie ich będzie okaże się we wrześniu. Jeśli tylko trójka, wówczas pojedzie bus, nie autobus. Obecnie jest dowożonych 22 uczniów do Szkoły Specjalnej plus trójka do Ośrodka w Kowalkach, dzieci są zbierane z terenu całej Gminy, jada do Białogardu, a stamtąd wspólnie, za co Gmina ponosi koszty.   
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że koszty do Białogardu były ponoszone za wszystkie dzieci dowożone do Szkoły Specjalnej w Białogardzie plus te dowożone do Ośrodka w Kowalkach za kwotę 23.800zł, a teraz te koszty wzrosną? 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nie zgadza się tym, według niego koszty spadną. Będą utworzone w Szkole Podstawowej                w Karwinie oddziały integracyjne, to część dzieci, które dotychczas jeździły do Białogardu będą jeździły do Karwina i nie będzie jeździł jak dotychczas gimbus, tylko pojedzie bus i koszty spadną. Być może wzrośnie koszt dowozu dzieci do Karwina, ale to jest kwestia organizacji transportu. Według uzyskanej informacji od Pani Dyrektor Plichta - Lessnau koszty dowozu dzieci do Karwina nie wzrosną, nie będą ponoszone koszty dowozu autobusem do Białogardu,               a dodatkowo będzie korzyść z tytułu przyznanej subwencji. Będą większe koszty w Szkole w Karwinie, ponieważ w takich oddziałach musi być większa liczba nauczycieli, a co za tym idzie dodatkowe wynagrodzenia, ale w efekcie końcowym przyniesie to korzyści. Takie przedsięwzięcie poprawi przyszłość tych dzieci, obecnie jest tendencja do tworzenia jak największej liczby takich oddziałów integracyjnych, a nie jak wcześniej bywało, że stworzone zostały szkoły specjalne.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, dlaczego tylko trzy nagrody Burmistrza zostały w tym roku przyznane dla uczniów Gimnazjum?
	Pani Aleksandra Łangowska wyjaśniła, że wyniki niektórych osób w roku bieżącym są bardzo dobre, ale podjęta została decyzja, że nagrody otrzymają trzy uczennice, które zaszły bardzo wysoko. Gdyby nagrody Burmistrza miały zostać przyznane tylko za to, że uczeń brał udział w konkursie, czy uczestniczył w olimpiadzie byłoby tych dzieci więcej. Wybrane zostały uczennice, które były finalistami, laureatkami konkursów przedmiotowych z polskiego, biologii                   i historii.   
	Radna Pani Tamara Korzeniowska poprosiła o przedstawienie wyników kompetencji w szkołach.    
	Pani Aleksandra Łangowska Zastępca Dyrektora Gimnazjum w Karlinie  odpowiedziała, że w Gimnazjum wyniki były o wiele słabsze niż w roku poprzednim. Porównując wyniki Województwa, Powiatu i Gimnazjum                     w Karlinie w części humanistycznej i matematycznej wyniki są poniżej średniej. Dodała, że w dwóch klasach o których wspominała wcześniej, w których jest ponad trzydziestu uczniów wyniki są powyżej średniej Województwa. Były trzy klasy bardzo słabe których uczniowie pomimo organizowanych dodatkowych zajęć. Podkreśliła, że nie można nic zrobić i pomóc uczniowi na siłę. Uczeń musi chcieć, a dodatkowo musi mieć mobilizację nie tylko ze strony nauczyciele, ale również ze strony domu rodzinnego, a rodzice nie zawsze mogą pomóc, ponieważ niewielki procent rodziców ma wykształcenie wyższe, średnie czy zawodowe, znaczna większość ma wykształcenie podstawowe. Pomimo dodatkowych zajęć nie udało się uzyskać lepszych wyników.    
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie poprosił              o informację, czy w tych dwóch klasach, które osiągnęły dobre wyniki dobór uczniów był losowy?
	Ani Aleksandra Łangowska odpowiedziała, że przez dwa lata tworzone były tzw. klasy ,,euro”. Rodzice uczniów uczęszczających do tych klas musieli napisać oświadczenie, że chcą, aby dziecko uczęszczało do takiej klasy, w której pewien zakres materiału byłby szybciej realizowany. Obecnie nie ma już takich klas, ponieważ nie ma zainteresowania ani wśród dzieci, ani wśród rodziców, wpłynęło tylko siedemnaście podań, a aby utworzyć klasę potrzeba było około trzydziestu uczniów. Tych siedemnaścioro uczniów uczęszczało do tych dwóch klas, które osiągnęły dobre wyniki.    
	Pan Piotr Gwóźdź zapytał, kto ostatecznie decyduje do której klasy będzie uczęszczał uczeń? Ponieważ porównywanie wyników dwóch klas ,,wybranych” do trzech pozostałych nie ma sensu.
	Pani Łangowska powiedziała, że nie ma podziału na klasy lepsze i gorsze, wszystkie powinny być na jednakowym poziomie, w każdej klasie są dzieci                z lepszymi i słabszymi ocenami. Utworzenie klas tzw. ,,euro” to była chęć stworzenia czegoś nowego i rodzice się na to zgodzili.               
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź stwierdził, że nie jest dla niego zrozumiałe, skąd takie różnice w osiągniętych wynikach? Dodał też, że nie uważa, iż wszystko zależy od tych dzieci, w dużym stopniu zależy to też od nauczycieli.
	Pani Aleksandra Łangowska powiedziała, że nie uważa, iż wszystko zależy od dzieci, ale nauczyciel jeśli nie ma uczniów z którymi mógłby osiągnąć wyniki pomimo włożonego wysiłku nie jest w stanie nic zrobić. Dziecko nie zawsze chce wykorzystać i skorzysta z dodatkowych zajęć, czy wdrażanych programów. Podkreśliła, że przez okres dwóch lat były klasy ,,euro”, a teraz był to już trzeci rok, w którym tylko siedemnastu rodziców wyraziło zgodę na zapisanie dziecka do takiej klasy. 
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że a szkoły elitarne do których trudno się dostać, a w tej szkole jest ,,materiał” taki, co nie znaczy, że nie wyrastają z niej również dobrzy uczniowie, a w dużym stopniu osiągnięte wyniki zależą od nauczycieli. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwrócił się z pytaniem jaka liczba uczniów Gimnazjum przekroczyła średnią 5,0?
	Pani Aleksandra Łangowska odpowiedziała, że 30 – 35 uczniów.   
	Pan Waldemar Miśko stwierdził, że analiza musi być przeprowadzona                   w samych radach pedagogicznych, przekazał to dyrektorom szkół i obecnie oczekuje na wnioski. Jeśli te wnioski będą zawierały stwierdzenia że jest to wina rocznika, czy dzieci to nie zostanie to prze niego przyjęte do wiadomości. Sytuacja jest obecnie taka, że szkoły wiejskie, co nie jest spowodowane tylko mniejszą liczba uczniów, mają tendencje wzrostowe jeśli chodzi o osiągane wyniki, w Karlinie w Szkole Podstawowej są najsłabsze wyniki osiągane                  w testach szóstych klas, a rzadko się to zdarzało wcześniej. Szkoły wiejskie mają wyniki nie tylko najlepsze w Gminie tak jak Daszewo, Karwin też                    w Powiecie, ale powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Jest też taka sytuacja, że do Szkoły w Daszewie dowożone są dzieci z Karlina. Powiedział, że martwi go sytuacja w Gimnazjum. Z perspektywy ostatnich kilku lat wyniki sa coraz słabsze, jest tendencja spadkowa w sytuacji, kiedy znaczne środki przekazywane sa na organizowanie zajęć dodatkowych, które są po to, aby podnosić poziom uczniów, zwłaszcza słabszych. Nie do końca sytuacja jest zrozumiała, ale nie można argumentować tego kwestią rocznika, czy dzieci. Należy brać pod uwagę trzy strony: dzieci i młodzież, ale również szkołę                      i rodziców. Odbyło się spotkanie z dyrektorami kiedy nieznane były wyniki gimnazjalne, należy pomyśleć co zrobić aby sytuacja uległa zmianie na lepsze. Należy się porównywać od podobnych środowiska poza Gminą, a w takiej konfrontacji z innymi gminami nie wszystkie szkoły wypadają korzystnie. Sama liczebność uczniów w klasach nie rozwiąże.      
	Zastępca Dyrektora Gimnazjum Pani Łangowska dodała, że może została źle zrozumiana, nie powiedziała, że sytuacja zależy tylko od dzieci, również od rodziców i nauczycieli, to się wszystko nakłada. Chciała powiedzieć, że Gimnazjum w Karlinie nie jest najgorszą szkołą, bo gdyby tak było i byliby bardzo źli nauczyciele, to nie byłoby tez dwóch klas które osiągnęły dobre wyniki. Podkreśliła, że nauczyciele nie do końca czują się odpowiedzialni za złe wyniki, ale mogą być również dumni, ponieważ część dzieci osiągnęła wyniki dobre. 
	Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Zwartowo powiedziała, że jej dwóch synów ukończyło w Gimnazjum klasy ,,euro” i zabrakła im tylko małego zaplecza, byłoby dobrze gdyby od klasy ,,0” uczyli się języka angielskiego, brak tego było w Szkole Podstawowej                        w Karwinie. 
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nauczyciele oceniają ucznia, ale jest to tylko subiektywna ocena, tak naprawdę dopiero jednakowy egzamin oceniony obiektywnie daje wyniki jak dziecko jest dobre. Zdarzają się przypadki, że nauczyciele zawyżają średnią, a tak naprawdę to jest to już manipulacja. 
	Ad. 7
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino omówiła sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie (załączono do protokołu).
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się do Pani Danuty Butrym Dyrektora Karlińskiego Ośrodka Kultury z pytaniem, czy czyta co podpisuje, te materiały, które radni otrzymali pod obrady? 
	Pani Danuta Butrym Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury odpowiedziała, że każdy kto podpisuje dokumenty zapoznaje się z ich treścią. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że nieprawdziwe sa dane w materiałach dotyczących kosztów biblioteki: bhp plan 870,00zł, wykonanie – 40,79%, wynagrodzenia plan 67.355zł, wykonanie – 50%, nagrody roczne wykonanie 0%  i zapytał jak mogła podpisać się pod tymi nieprawdziwymi wiadomościami, które zostały opublikowane. Jeśli bhp plan jest 870,00zł, a wykonanie 877,67zł  i ktoś pisze, że jest to 40,72%, to nie jest to prawda. Jest  4010 wynagrodzenie, plan 67.355zł, a wykonanie 67.354,56zł, to nie jest 50%. Podróże służbowe zagraniczne plan 55,00zł, wydano 55,41zł, tak małe środki są niemożliwe. Muzeum Ziemi Karlińskiej zużycie energii 3.880,00zł, a wykonanie 0zł, jak to jest możliwe? Płace przewidywano kwotę 131.970,00zł, a umowy zlecenia 133.522,00zł wydatków, czyli większe sa koszty zawartych umów o dzieło, niż stałych pracowników. §4260 poprzednio na świetlice wiejskie wydano kwotę 46.980,80zł ile z tego pokrywa Pan Rusiecki i jego Stowarzyszenie Wioski SOS? Będąc na wizytacji w świetlicach widział jakie jest zużycie energii                 w Mierzynie, ale to są zajęcia prowadzone przez Pana Rusieckiego, czy te koszty pokrywa Gmina, czy Pan Rusiecki powinien ponosić koszty?                           W następnym sprawozdaniu, tj Karlino 4 marzec 2011 rok napisane jest zakup opału do świetlicy, a wcześniejsze nie ma zakupu opału do świetlic,                             w świetlicach sa kominki i opał jest potrzebny do palenia w tych kominkach, czyli za 2010 rok również powinno być to wyszczególnione, a tego nie ma. Zakup książek 14.000zł, wydano 13.855,21zł, a w części opisowej podano, że wydano 14.200,00zł, to się nie zgadza. Poprosił o ustosunkowanie się Pani Butrym do wypowiedzi, do pytań które padły, bo uważa on, że są to jakieś nieprawidłowości, buble przekazywane radnym. 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że przysłuchiwał się bacznie monologowi Pana Piłkowskiego i trudno było wyłapać pytania i zwracając się do Pana Piłkowskiego poprosił o przedstawienie pierwszego pytania.
	Pan Bogdan Piłkowski zapytał dlaczego w tych dokumentach jest taki bałagan przygotowanych przez Panią Dyrektor i Panią księgową?
	Pani Danuta Butrym odpowiedziała, że jest to bałagan w odczuciu Pana Piłkowskiego, w jej odczuciu może to być pomyłka w wyliczonych procentach, ale jeśli chodzi o szereg pozostałych pytań nie jest w stanie odpowiedzieć, nie wszystkie zapamiętała, ale na niektóre postara się odpowiedzieć. Jeśli chodzi                 o Stowarzyszenie Wioska SOS jest sporządzona umowa i to Stowarzyszenie ponosi koszty za wszystkie media jeden do pięciu, ponieważ w sobotę korzysta ze świetlicy Ośrodek Kultury, przez pięć dni Wioska SOS. W mierzynie faktycznie nie ma termomodernizacji, sam kominek nie jest w stanie ogrzać takiej dużej powierzchni. Pytanie dotyczące wynagrodzenia pracowników stałych i na umowę zlecenie i umowę o dzieło jest, ich wysokość jest porównywalna, ale należy pamiętać że jest piętnaście świetlic wiejskich,  opiekunowie, instruktorzy zatrudnieni w KOK to dwadzieścia dwie osoby  zatrudnione na umowę zlecenie, natomiast w Karlińskim Ośrodku Kultury stali pracownicy to tylko 3,5 etatu. Umowa o dzieło dotyczy również świetlic wiejskich i instruktorów, bo są różne formy zatrudnienia. Jeśli chodzi o zakup książek musi to zostać sprawdzone.
	Radny Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że 14.000zł na zakup książek do biblioteki to bardzo mała kwota. Nie ma zapisu, że jakieś środki przeznaczone były na zakup opału i również nie znalazł żadnych środków przychodzących od SOS, bo powinny być one w przychodach. Jeśli podano, że takie były koszty 46.980zł na świetlice wiejskie, są one dużo więcej wykorzystywane przez Wioski SOS, przez Pana Rusieckiego i jego Stowarzyszenie, z jednej strony dobrze bo dzieci mają zajęcia, ale jeśli ktoś korzysta to powinien za to płacić,                            a on nie zauważył takiej kwoty w przychodach.
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że stało się tradycją, że niektóre osoby zasypywane sa gradem pytań. Ponieważ trudno jest na tak szczegółowe pytania odpowiedzieć od razu zaproponował, aby jeśli Pan Piłkowski zna treść pytań wcześniej wypisał je, przekazał kartkę z pytaniami, a Pani Dyrektor wówczas udzieli odpowiedzi na piśmie. W obecnej sytuacji wszyscy siedzą, otrzymują szczątkowe, chaotyczne informacje i nic z tego nie wynika.
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że kiedy przychodzi do takiej instytucji jak Urząd po jakieś informacje, to Pan Burmistrz Woś mówi, że przeszkadza pracownikom.        
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że czasami jest sytuacja taka, że nie można udzielić odpowiedzi na jakieś pytanie od razu, jest taka zasada, że na pytanie można odpowiedzieć na piśmie i będzie to znacznie lepsza forma. Zaproponował przygotowanie tych pytań na piśmie do końca sesji                  i przekazanie ich Pani Dyrektor, która na następnej sesji udzieli odpowiedzi.
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że ma nadzieję, że oprócz Pana Piłkowskiego wszyscy wiedzą czym jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce. Dodał, że od sześciu lat jest pracownikiem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z siedzibą                 w Warszawie. Osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu pracują dla dzieci i na rzecz dzieci, sposób wypowiedzi Pana Piłkowskiego jest delikatnie mówiąc niegrzeczny i tego sobie nie życzy.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwrócił się z pytaniem od kiedy Pan Piłkowski jest w posiadaniu materiałów na które się powołuje?     
	Pan Bogdan Piłkowski odpowiedział, że od miesiąca kwietnia.
	Pan Waldemar Miśko stwierdził, że jest dzień 30 czerwca, a Pan Piłkowski nie zadał sobie trudu, aby zapytać wcześniej i dziś na sesji uzyskać odpowiedź, czekał dwa miesiące. Pytania sa bardzo szczegółowe, na które nie mając dokumentów trudno dziś odpowiedzieć. Potwierdził wypowiedź Zastępcy Burmistrza, że Pan Piłkowski rzeczywiście przeszkadza urzędnikom w ostatni czasie i to bardzo mocno. Dodał, że Pan Piłkowski wie bo tak robi, że jeśli ma pytanie to zadaje je na piśmie, a w ciągu siedmiu dni otrzymuje odpowiedź. Zaproponował, aby właśnie w taki sposób postępował nadal, wówczas na każde pytanie, nawet najbardziej szczegółowe otrzyma odpowiedź.  
	Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że miesiącu maju na Komisji Rewizyjnej zadał kilka pytań Pani Skarbnik i do dnia dzisiejszego nie dostał odpowiedzi. Stwierdził, że były te błędy i proszono o ich wyjaśnienie, Pani Skarbnik miała się do tego ustosunkować, do dnia dzisiejszego nie udzielono odpowiedzi. Dodał, że wie, iż Pani Skarbnik była nieobecna, ale minęło już półtora miesiąca, a odpowiedzi nadal nie ma. 
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino stwierdziła, że wszystko było szczegółowo wyjaśnione na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, a Pan Piłkowski znów wraca do tego samego tematu. 
	Pan Bogdan Piłkowski zaprzeczył i powiedział, że nie było to wyjaśnione. Miało być wszystko uzgodnione z Panią Ryndziewicz i zostać wyjaśnione członkom komisji, nie zostało to zrobione. 
	Pani Krystyna Granat podkreśliła, że wszystko zostało wyjaśnione ustnie na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, tłumaczyło dlaczego jest różnica między pozycjami, zwracając się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poprosiła                 o potwierdzenie, że było wyjaśnione jaka jest różnica między zadaniami inwestycyjnymi podanymi przez Panią Ryndziewicz, a jaka jest w budżecie, że podane przez nią wielkości były zgodne z umowami, a w sprawozdaniu było według faktycznego wykonania.   
	Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Gwóźdź stwierdził, że dyskusja zaczyna wymykać się spod kontroli, zaproponował, aby jeśli jest wiele szczegółowych pytań dotyczących określonego zagadnienia, zostały one przygotowane na piśmie, wówczas zostanie udzielona również odpowiedź                 w formie pisemnej, a wtedy nikt nie będzie zarzucał braku odpowiedzi. Następnie zwrócił się z pytaniem do Pana Piłkowskiego, czy taka forma będzie dla niego odpowiednia.
	Pan Piłkowski odpowiedział, że nie, ponieważ nie ma obowiązku przekazywania pytań na piśmie, można wystąpić z pytaniem dotyczącym spraw które są omawiane.
	Pan Piotr Gwóźdź potwierdził, że można wystąpić z pytaniem, ale druga strona, która udziela odpowiedzi jeśli nie jest w stanie odpowiedzieć natychmiast, może odpowiedzieć w odpowiednim terminie zgodnym                           z obowiązującymi przepisami.   
	Pani Tamara Korzeniowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karlinie potwierdziła, wypowiedź Pani Skarbnik, że w trakcie ponownego posiedzenia Komisji Pani Skarbnik wyjaśniła ustnie cześć zgłoszonych wątpliwości, a pozostała część dodatkowo została wyjaśniona na piśmie, ponieważ członkowie komisji musieli przygotować materiał do dzisiejszej sesji - wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że z treści protokołu w miarę możliwości zostaną wyłonione zgłoszone pytania i przekazane zostaną  Pani Danucie Butrym, aby udzieliła na nie odpowiedzi na piśmie. 
	Ad. 8
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino przedstawiła informację               o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Karlino (załączono do protokołu).
	Ad. 9
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino omówiła sprawozdanie za rok 2010 z wykonania budżetu Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (załączono do protokołu).
	Ad. 10a
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że wszystkie stałe Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały, dodatkowo radni otrzymali w materiałach opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała zarówno sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu Gminy Karlino za 2010 rok, jak też informację                o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku oraz wniosek Komisji Rewizyjnej.
	Pani Tamara Korzeniowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Karlinie stwierdziła, że po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Karlino za 2010 r., sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Gminy za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia Gminy Karlino Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karlinie, pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2010 rok i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Karlina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że jest w posiadaniu wystąpienia pokontrolnego z Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Szczecinie z 2 listopada 2010 roku w pkt 3 NIK negatywnie ocenia dokonywanie zmian w zakresie zadań inwestycyjnych, spośród sześciu                       z szesnastu sprawdzanych zadań w trzech przypadkach tj. Centrum intensywności kulturalnej wsi – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, budowa Polsko – Niemieckiego Centrum Kultury w Pobłociu Wielkim oraz przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w celu poprawy zaplecza kulturalnego  dla współpracy polsko – niemieckiej dokonano zmian zawartych umów przedłużając termin zakończenia inwestycji od 22 do 59 dni, co było niezgodne z art. 144 ust. 1 Pzp, który zakazywał zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. W ocenie NIK żadna z przesłanek nie wystąpiła i zmiany umów zgodnie z art. 144 ust. 2 Pzp były nieważna. Łączna kwota kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji tych zadań inwestycyjnych zgodnie z zawartymi umowami wyniosłaby 274.482,06zł                  i zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, gdzie są te pieniądze? Jak miałby głosować za udzieleniem absolutorium, kiedy okazuje się, że można było odzyskać 274.482zł, a Burmistrz nic nie zrobił, aby to uzyskać. Nigdzie                    w BIP nie spotkał, nie otrzymał też żadnej informacji, że coś się w tej sprawie dzieje. Przypomniał, że przez kilka lat Pani Kierownik GOPS-u walczyła                  z pracownikami o pieniądze. Kiedy Burmistrz występował na sesji i mówił, że jest to nieuczciwe żeby Gmina ponosiła takie koszty, a to jest przykład 274.000zł o które można byłoby się upomnieć, zwrócił się z pytaniem, czy Burmistrz się o te pieniądze upomniał? W sprawozdaniach które są przedstawiane od początku kadencji nie było informacji, że cos zostało w tym względzie zrobione. W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej jest napisane zdanie ,,Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Burmistrz Karlina realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi”, co to jest za gospodarność jeśli nie można mieć 274.000zł, a nic się nie robi, aby je odzyskać? Następnie powiedział, że jest w posiadaniu protokołu kontroli przygotowanego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej dotyczącej zakupu sprzętu specjalistycznego – zamiatarki do utrzymania czystości w Karlinie i wnioski pokontrolne w których wskazano, że złamano tu dwie zasady postępowania przy zamówieniach publicznych: uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Zdaniem Komisji wartość zamówienia ustalona przez Pana Pawła Filipowicza w dniu 1 lutego 2010 roku w kwocie 569.344,00zł brutto nie ma uzasadnienia, ponieważ złożone oferty były niższe. Najdroższa oferta była na kwotę 539.748,00zł, jest to rozbieżność 29.596,00zł. Zdaniem Komisji błędem jest to, że brak jest klimatyzacji                      w kabinie zamiatarki, oferta na zamiatarkę Johnston CN 200 w zestawieniu była na kwotę 439.200,00zł brutto, natomiast oferta złożona do przetargu przez firmę INTEGRA Sławomir Kamiński z Gdyni ulica Gołębia 1 była na kwotę 528.992,00zł brutto. Jest to rozbieżność prawie 90.000zł. Jak można twierdzić, że wszystko jest w porządku, kiedy posiadane dokumenty, czyli protokół NIK ściągnięty z Internetu oraz wstępny protokół komisji wykazuję, że dochodziło do nieprawidłowości. Prócz tego Komisja Rewizyjna zajmowała się wypoczynkiem letnim, są tam bardzo dziwne rachunki. Jedna z pań mówiła, że ceny mogą być umowne, to dobrze, ale jeśli ktoś ma w ofercie 20zł, a płaci się 160zł, to co to jest za cena umowna, to przepłacanie. Dodał, że według jego wniosków jest to zrobione nieprawidłowo i jest przeciwny udzieleniu absolutorium Burmistrzowi za rok poprzedni, ponieważ jest zbyt wiele nieprawidłowości. 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że w poprzednim punkcie porządku obrad, kiedy Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiała sprawozdanie z pracy Komisji powiedziała, że protokół nie jest gotowy, a Pan Piłkowski powołuje się na protokół i korzysta            z notatek, kiedy nie widomo, czy wysnute wnioski z tego protokołu są przedyskutowane, a zarzucane są jakieś nieprawidłowości nie dając nawet szansy, aby ktoś się przed tym obronił. Natomiast protokół Najwyższej Izby Kontroli z 2010 roku badał zdarzenia z 2009 roku i lat wcześniejszych. Absolutorium udziela się za 2010 rok. Dodał, że Pan Piłkowski jako radny był na szkoleniu opłaconym ze środków publicznych, to powinien poinformować wszystkich, bo może ktoś nie wie co to jest absolutorium, jakie przesłanki są żeby udzielić absolutorium lub nie. Absolutorium jest udzielane za wykonanie budżetu za 2010 rok.      
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w 2010 roku było kilka projektów realizowanych przez Zakład Oświaty w Karlinie i stwierdził, że na zakupione           w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt ,,Nasza Podstawówka” koszulki dla szkoły podstawowej wydano 15.000zł, na koszulki kupowane dla gimnazjum wydano 57.000zł. Taka koszulka na rynku kosztuje niecałe 6,00zł, a napisy na niej to drugie tyle, wydawane są potężne pieniądze, niech koszulka kosztuje 15,00zł, przy 15.000zł to jest tysiąc koszulek, koszulka kolorowa jest droższa, nadruk z obu stron, niech kosztuje 30 – 35zł, to powinno być około półtora tysiąca koszulek, czy były to uzasadnione zakupy. Następnie powiedział, że w ramach Programu ,,Moje Gimnazjum – Moja Szansa” zakup usług pozostałych na prawie 530.000zł, zakupiono długopisów za kwotę 7.500zł, za około 60.000zł zakupiono przybory do geometrii dla uczniów, 65.000zł nośniki pamięci dla uczniów, sa to pen drajwy, czyli rzeczy stosunkowo tanie, skąd wzięto tak wysokie ceny i wydano takie wielkie pieniądze. To jest w gimnazjum i szkole podstawowej. Powiedział, że nie wie ile osób bierze udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, ale przekazano tam kątomierzy i cyrkli za 11.000zł, na długopisy 2.440zł i nikogo nie zainteresowało przez dwa miesiące na co wydane zostały pieniądze, realizowane są wielkie projekty, a efekty z tego mierne w gimnazjum i szkole podstawowej. Poprosił Panią Teresę Plichta – Lessnau, która był koordynatorem o informację gdzie były kupowane tak drogie koszulki, skoro wydano aż 15.000zł.
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że Pan Piłkowski powinien wcześniej, w trakcie posiedzeń komisji poprosić o wyjaśnienia, obecnie kiedy radni są przed głosowaniem wprowadza mentlik w głowach. Zgłoszonych spraw nie da się wyjaśnić od ręki, jest to sztuczne przedłużanie, dlaczego nie było dyskusji wcześniej?
	Pan Piłkowski odpowiedział, że uważa iż o pewnych rzeczach trzeba mówić publicznie, bo jeżeli wyrzuca się 57.000zł na jedne koszulki, na drugie wydaje się 15.000zł, trzeba zapytać gdzie sa te pieniądze?
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że gdyby te pytania zostały zadane wcześniej, to kiedy byłyby dziś zadane ponownie zostałaby udzielona odpowiedź.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, że najpierw należałoby się dowiedzieć, a potem snuć dywagacje. Podkreślił, że nie tylko w tym momencie, ale wielokrotnie Pan Piłkowski szuka złodziei w Urzędzie w osobie Burmistrza, w Zakładzie Oświaty i zwrócił się                z pytaniem, co ma na celu? Powiedział, że uważa, iż nie chodzi o wyjaśnienia, te działania to nie jest chęć zdobycia wiedzy na dany temat i wyciągnięcie wniosków, a zadanie pytań i wyciągnięcie wniosków. Takie działanie                              i przedstawianie spraw obraża wszystkich, których to dotyczy, te osoby, które pracują na rzecz tej Gminy, przez takie wypowiedzi można dojść do wniosku, że wszyscy kradną, bo taką koszulkę można kupić za 6,00zł, a wydano 15.000zł.              Pan Piłkowski nie sprawdził ile takich koszulek zakupiono, ale tylko wyliczył, że można za te pieniądze kupić tysiąc koszulek, nie są mu również znane zasady tego Programu, ale o to nie zapytał. Powiedział, że nie będzie wyjaśniał zasad Programu na sesji, ponieważ szkoda jest czasu wszystkich pozostałych osób, ale jeśli jest ktoś zainteresowany to powinien się dowiedzieć, można zadać szczegółowe pytanie na piśmie i wtedy według dokumentów zostanie udzielona odpowiedź. Zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, aby skończył on              z podejrzeniami i insynuacjami o kradzieże, defraudacje, o cokolwiek bo jeśli taką wiedzę posiada to powinien to zgłosić do odpowiednich organów, ponieważ w innym wypadku to kto ją posiada popełnia co chwilę przestępstwo, a nie insynuować, że ludzie zatrudnieni w Urzędzie kradną pieniądze. 
	Pan Bogdan Piłkowski zaprzeczył, iż powiedział, że ktoś kradnie.
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko potwierdził, że nie zostało to powiedziane wprost, ale wszyscy tak to zrozumieli i taki jest przekaz dalej. Takie zachowanie zniechęca wszystkich zaangażowanych ludzi do tego, żeby              z całym zaangażowaniem i sercem pracowali na rzecz społeczeństwa. Zaapelował do Pana Piłkowskiego, że jeśli ma on konkretne dowody,  to należy je przedstawić, na Komisji Rewizyjnej radni maja prawo do wglądu we wszystkie dokumenty, ale wnioski i protokół powinny być wypracowane wspólnie przez członków Komisji, aby można było się do tego odnieść, a nie tak jak dziś, że on sam wyciąga wnioski, bo Burmistrz ukradł 274.000zł. Zapytał, dlaczego nie pokusił się on do sprawdzenia ile kontroli było w ostatnich latach? Nie pokusił się, bo wychwycił jedną rzecz, doczytał się, że 274.000zł i tego się trzyma, a ile było w sumie kontroli, a jakie są wnioski Regionalnej Izby Obrachunkowej, dlaczego tego nie powie publicznie? Dlaczego nie mówi o tym, że wnioski ze wszystkich kontroli są pozytywne? Czy są uchybienia? W ocenie Izby Obrachunkowej tak, ale ocena w Urzędzie może być inna. Wspomniana kwota 274.000zł, czy można było naliczyć karę, czy nie? Izba twierdzi, że można był, jednak na podstawie wniosków zgłaszanych z Referatu Gospodarki Przestrzennej popartych opiniami prawnymi nie zostały one naliczone. Tego typu decyzje nie są podejmowane arbitralnie, że przychodzi urzędnik i pyta Burmistrza o decyzję, zawsze jest to poparte opinia prawną. Izba uznała, że jest to nieprawidłowość, ale nie jest to uchybienie skutkujące wnioskami do Prokuratury lub organów śledczych. Pan Piłkowski może uważać inaczej i jeśli tak jest to powinien to zgłosić. Nie zostało również zadane pytanie, czy były takie umowy realizowane, gdzie były naliczane kary umowne. Takie umowy były i były odsetki płacone przez niektóre firmy, nawet teraz Gmina jest                  w sporze sądowym z firmą która projektowała rewitalizację centrum, nie wywiązała się terminowo z obowiązków, nie zostało zapłacone i firma skierowała sprawę do Sądu i do momentu rozstrzygnięcia nie zostanie to zapłacone. Nie rozumie również jak można porównywać inwestycje do sprawy  z opieką społeczną. Podkreślił, że jego zdanie w sprawie pieniędzy wypłaconych dla Pań z opieki się nie zmieniło, ale jest wyrok Sądu, który trzeba uszanować.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że zapytał o wystąpienie pokontrolne NIK Delegatury ze Szczecina i czy Burmistrz coś zrobił, bo o kwotę 274.000zł zapłacono za dużo, czy zrobiono coś, aby odzyskać te pieniądze? Podkreślił, że nie wie jaka została udzielona odpowiedź z Urzędu do NIK, bo nie nigdzie się z nią nie spotkał, dlatego prosił                           o wyjaśnienie. Jeśli chodzi o zakup koszule, to uważa on, że wydano przeogromne kwoty. Zwrócił się z pytaniem do Pani Dyrektor Plichta – Lessnau skoro wydano 15.000zł i kupiono około tysiąca koszulek za te pieniądze, to gdzie one są.   
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział zwracając się do Pana Piłkowskiego, że powinien się pewnych rzeczy nauczyć lub się dowiedzieć, albo przynajmniej poczytać ustawę o zamówieniach publicznych, wówczas nie zdawałby pewnych pytań, czy po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, która miała miejsce w 2010 roku, a dotyczyła lat 2004 – 2007 jest możliwość dochodzenia czegokolwiek od kogokolwiek. Poinformował też wszystkich obecnych, że Projekt ,,Moje Gimnazjum – Moja Szansa” był realizowany dla kilkudziesięciu Gmin, kilkudziesięciu szkół i tysięcy młodzieży gimnazjalnej. 
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź poinformował wszystkich, że wniosek sporządzony przez Komisję Rewizyjną został podpisany przez czterech członków, Pan Piłkowski wniosku nie podpisał. Poprosił Pana Jankowskiego                o przedstawienie zasad głosowania.
	Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie wyjaśnił, że obowiązuje bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady, czyli w przypadku Rady Miejskiej w Karlinie winno to być 8 głosów za, aby uchwała została podjęta.    
	Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr X/77/11 została podjęta.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że otrzymał informację od Pani Teresy Plichta – Lessnau, że program realizowany był nie tylko przez Gimnazjum w Karlinie, a kilkanaście szkół i taka informacja powinna być przekazana, bo wtedy jest jasne, że kupione to zostało dla większej grupy młodzieży.
	Pan Waldemar Miśko stwierdził, że przed przerwą informował o tym, że Projekt był realizowany w kilkudziesięciu gminach, dla kilku tysięcy uczniów                 i wielu szkół.
	Ad. 10b
	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 47.477.871,57zł, wydatkami w wysokości 48.299.520,19zł oraz deficytem w wysokości 621.648,62zł.
	Pan Piotr Gwóźdź poinformował obecnych, że wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. Poprosił też, aby pytania były formułowane w sposób zwięzły i konkretny, a jeśli osoba do której jest skierowane nie jest w stanie udzielić na nie odpowiedzi od razu, wówczas odpowiedź zostanie przekazana na piśmie.  
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 był przeciwny,                       nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr X/78/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 10c
	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. 
	Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina przekazał informację sołtysom, że zarówno zmianach do budżetu, jak też prognozie finansowej jest zmiana dotycząca dróg. Na rok bieżący przewidzianych było 200.000zł na remonty bieżące, 150.000zł na dokumentacje techniczne dróg na terenach wiejskich, teraz 150.000zł przeznaczone będzie na remonty, czyli będzie to w umie kwota 350.000zł, a ponadto w roku bieżącym zostanie zlecone, a zapłacone                           z przyszłorocznego budżetu wykonanie dokumentacji technicznej na remonty dróg i chodników z odwodnieniem i oświetleniem w Zwartowie, Lubiechowie, Karścinie, Syrkowicach, Gościnku, Ubysławicach, Kowańcz, Garnki, Mierzyn, Krukowo, Karwin i Domacyno, będą to nie tylko drogi gminne ale również chodniki przy drogach powiatowych.   
	W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr X/79/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	Ad. 10d
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino”.
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała            Nr X/80/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 10e
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał ile będzie to kosztowało Gminę, czy będą ponoszone jakieś koszty związane z opłatami, kto będzie płacił jeśli zostanie utworzona strefa za drogi, które będą tam powstawały, oświetlenie, media do nowych inwestycji, które tam powstaną,             w ilu procentach wykorzystana jest stara Strefa Kotrzyńsko – Słubicka, bo wydaje się, że jest tam jeszcze dużo wolnego miejsca. W uzasadnieniu jest napisane, że ,,tereny takie mogą być przeznaczane pod duże inwestycje, które generują od kilkuset do kilku tysięcy miejsc pracy Są to inwestycje strategiczne, nie tylko dla samej Gminy Karlino, ale dla całego regionu, a nawet kraju”, czy jeśli zostanie to uchwalone, to nie będzie groził kryzys jak w Grecji? Podkreślił, że obawia się, iż trzeba będzie ponosić koszty następnych dróg i oświetlenia.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że obecnie strefa to jest powierzchnia około 70ha, a wykorzystanie jest w ponad 50%. Obecnie przygotowywany jest przetarg na kolejne 2ha grunt naprzeciwko HOMANITU   i wszystko wskazuje na to, że zostanie ogłoszony w roku bieżącym jeszcze jeden na tym terenie na 3ha, ale nie ma pewności, że uda się go sfinalizować            w roku bieżący. Jest duże zainteresowanie i są pytania, może nie w roku bieżącym, ale obecnie największa powierzchnia łączna w strefie to 16ha, natomiast obszar Słupskiej Strefy będzie przeznaczony pod duże inwestycje, gdzie inwestorzy sa zainteresowani kilkudziesięcioma i więcej hektarów. Było takie zainteresowanie ze strony trzech firm, a taką największą znaną jest firma szwedzka IKEA, ale wybrano inną lokalizację. Powiedział, że na dziś nie ma gwarancji, że ktoś się pojawi, ale z inicjatywą ustanowienia Strefy wystąpiła Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Czy będzie tam uzbrajany teren dziś nie można odpowiedzieć jednoznacznie, bo tak naprawdę będzie to zależało od inwestora, jakie postawi warunki, to wszystko kwestia negocjacji z inwestorem, ale również Zarządem Strefy. Teren jest już częściowo uzbrojony, ponieważ jest tam już w ramach gospodarki wodno – ściekowej jest woda, teren jest skomunikowany.
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi czy będzie tworzona droga do tej strefy, jeżeli tak, to czy Gmina będzie ponosić koszty? Dodał, że pamięta, iż na wspólnym posiedzeniu komisji Burmistrz mówił, że jest tam woda, kanalizacja, ale jak trzeba będzie robić drogę i oświetlenie, to Gmina poniesie koszty, czy to będą ci którzy tam przyjdą? 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała            Nr X/81/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 10f
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała            Nr X/82/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski glosował za podjęciem uchwały.
	Ad. 10g
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania radnych uchwała                       Nr X/83/11 została podjęta. 
	Ad. 10h
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała            Nr X/84/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.
	Ad. 10i
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Uchwała Nr X/85/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź poinformował obecnych, że zmieniło się quorum, w tej chwili jest obecnych 15 radnych.
	Ad. 10j
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                    z pytaniem, czy w przypadku uchwał ujętych w porządku w jako 10j) i 10k) ustalona została już cena gruntów?
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała            Nr X/86/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 10k
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała            Nr X/87/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 10l
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	W wyniku jednomyślnego głosowania radnych uchwała Nr X/88/11 została podjęta. 
	Ad. 10ł
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Uchwała Nr X/89/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.
	Ad. 10m
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Uchwała Nr X/90/11 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.
	Ad. 10n
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny,                       2 radnych wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała            Nr X/91/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.
	Ad. 10o
	Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 był przeciwny,                       1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                      Nr X/92/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.
	Ad. 11
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie przypomniała, że na poprzedniej sesji prosiła o informację jakie koszty poniósł Klub ,,Sokół” Karlino za zorganizowanie w dniu 3 maja br. meczu podwyższonego ryzyka i prosiła radcę prawnego o opinię na temat obecności osób trzecich na kontrolnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.  
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że w trakcie przerwy jeden z mieszkańców Karlina zaprowadził go obok skrzyżowania ulic Szymanowskiego, Traugutta i Parkowej obok wylotu do rzeki wody deszczowej zrobiła się duża wyrwa o długości około 3m i 2m szerokości, wygląda to niebezpiecznie, w związku z tym prosiłby o interwencję.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy coś się ruszyło w sprawie projektu alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie, czy jest już wybrany projektant? Powiedział, że została wysypana szlaka na drogę przy kaplicy, ale nie poprawiło to sytuacji i wygląda bardzo niechlujnie. Zapytał, czy przy tak wielkich nakładach i środkach wydawanych na organizację imprez takich jak ,,Noc Świętojańska”, ,,Bieg Papieski” nie znajdą się środki, aby zamówić dwóch – trzech kelnerów, którzy obsługiwaliby gości, bo był zniesmaczony sytuacją, kiedy zobaczył, że Pani Dyrektor KOK-u osobiście nosi piwo gościom. Następnie zwrócił się do Komendanta Straży Miejskiej którego poinformował, że na pasie ruchu drogowego w okolicach amfiteatru od kilku miesięcy stoją pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, na przejściu dla pieszych, tam gdzie można wjechać wózkiem inwalidzkim, jest to w okolicy ulic Moniuszki, Chrobrego, było to zgłaszane już kilkakrotnie na różnych spotkaniach, ale nic się nie zmieniło, poprosił, aby Komendant wyciągnął konsekwencje stosunku do odpowiednich służb, które blokują ten wjazd.     
	Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwość instalacji monitoringu w miejscowościach w których znajdują się świetlice wiejskie? Byłoby to znacznie tańsze niż remonty tych obiektów.
	Pani Barbara Michałek Radna Rady Miejskiej w Karlinie zgłosiła, że obok rozbieranej hali na ulicy Koszalińskiej po dawnym Pol – Karze pozostał nieporządek, firma która zajmowała się rozbiórką spowodowała, że przez kilka dni leciała woda, co zostało zabezpieczone przez mieszkańców ulicy Kolejowej, nikt tam nie przychodzi i nie interesuje się, wszystko zostało pozostawione.
	Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                 z pytaniem, czy ruszyły już prace na ścieżkach rowerowych?
	Ad. 12
	Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Zwartowo podziękowała za ustawienie znaku ograniczającego do 12t tonaż samochodów, poprosiła jeszcze o uporządkowanie poboczy. Podziękowała również Pani Teresie Plichta – Lessnau Dyrektorowi Zakładu Oświaty za udostępnienie autokaru na wyjazd do Dobrzycy.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem do Przewodniczącego Rady z pytaniem, czy Pan obsługujący kamerę będzie na stałe obecny na sesjach Rady Miejskiej w Karlinie?
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że Białogardzka Telewizja Kablowa nie podlega pod Urząd, dlatego ciężko wymagać jej obecności, ale jeśli będą takie ciekawe sytuacje jak na dzisiejszej sesji, to na pewno będzie częściej.   
	Ad. 13
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że koszt meczu podwyższonego ryzyka to kwota 7.202,78zł, przeznaczona była na zabezpieczenie kwota 12.000zł, udało się taniej niż zakładano. Sprawa deszczówki, jutro od samego rana zostaną podjęte odpowiednie działania. Monitoring obok świetlicy wiejskiej, takie decyzje może podjąć Rada Sołecka            w ramach funduszu sołeckiego, takie decyzje zostały podęte już w Pobłociu Wielkim, już zostały zakupione kamery, nie są to bardzo drogie urządzenia. Temat hali zgłoszony przez Panią Michałek zostanie rozpoznany, zostaną sprawdzone wszystkie aspekty tego obiektu i terenu i zostanie przygotowana informacja na ten temat, kto jest właścicielem, zarządcą lub kimś odpowiedzialnym za ten obiekt. Na pytanie o rozpoczęcie prac na ścieżkach rowerowych odpowiedział, że nie zauważył, aby już się rozpoczęły, ale istotny           i ważny jest termin zakończenia to jest koniec maja 2012 roku. Kwestia  poboczy przy drodze powiatowej w Zwartowie – jeszcze raz zostanie to przekazane do Powiatu. Zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, że powinien już na początku sesji docenić fakt i podziękować, Pani Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury za to co robi, a robi wszystko, aby goście którzy przejeżdżają do Karlina czuli się jak najlepiej. Podziękował za to, że Pan Piłkowski to zauważył i docenił. Na temat pojemników do selektywnej zbiórki na ulicy Moniuszki nie będzie odpowiadał, ponieważ już mówił na ten temat. Można już te pojemniki zabrać, jeśli taka będzie wola mieszkańców, aby nikomu nie przeszkadzały. W niedługim czasie zakończą się prace komisji przetargowej powołanej dla wyboru wykonawcy na zadanie ,,Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino”, jednak w którym dokładnie miejscu powstanie taki punkt w tamtej okolicy trzeba sprawdzić na mapie w Urzędzie. Z uwagi na to, że Pan Piłkowski pierwsze pytania zdał bez mikrofonu poprosił o ich powtórzenie.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że na poprzedniej sesji Burmistrz informował, że ponieważ ktoś nie wywiązał się i nie przygotował projektu dróg na cmentarzu, ale ponieważ nie wywiązał się                      z terminów to rozwiązano umowę z ta firmą i będzie szukany nowy wykonawca, czy został już znaleziony?
	Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że jeszcze nie, sa zbierane oferty, ale chciałby aby do końca tego roku był gotowy projekt techniczny, w budżecie nie ma środków na samą inwestycję. W zależności od tego jaki będzie kosztorys inwestorski, jak duża będzie wartość będzie podejmowana decyzja, czy całe zadanie ująć w przyszłorocznym budżecie, czy realizować etapami, ale więcej na ten temat będzie wiadomo, kiedy już gotowy będzie projekt techniczny.  
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że kolejne pytanie dotyczyło drogi przed kaplicą, zgłaszał wcześniej że są tam kałuże i koleiny, miało to zostać poprawione, ale nasypanie szklaki nic nie pomogło, sprawdzało się, kiedy było sucho, ale nie podczas opadów.             
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że sprawdzi to, ponieważ otrzymał informację, że zostało to zrobione, ale zostanie to uzgodnione z zarządcą cmentarza, być może trzeba będzie wymienić to na inny materiał do czasu rozwiązania docelowego. 
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że chciał się dowiedzieć jak jest ze stawkami opłat na cmentarzu, ale to już zostało wyjaśnione. Dodatkowo zapytał o opinię  o którą zwróciła się Komisja Rewizyjna do radcy prawnego na temat obecności osób trzecich w trakcie kontrolnych posiedzeń komisji.
	Pani Tamara Korzeniowska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odpowiedziała, że otrzymała tę opinię w trakcie przerwy. 
	Ad. 14
	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 1600 dokonał zamknięcia X sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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