
Protokół Nr XI/11
z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 20 lipca 2011 roku

Otwarcia  XI  nadzwyczajnej  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  dokonał 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź  o godzinie 1500 w Karlińskim 

Ośrodku Kultury przy ulicy Szczecińskiej 6 w Karlinie. Powitał zebranych 

radnych,  zaproszonych gości  oraz mieszkańców Karlina (listy  obecności 

załączono do protokołu).

Przewodniczący  Rady na  podstawie  listy  obecności,  na  której  widniało 

11  podpisów  stwierdził  prawomocność  obrad,  Nieobecni  byli  Pan  Tomasz 

Rusiecki, Pani Barbara Michałek i Pani Angelika Matwiejuk z powodu wyjazdu 

oraz Pan Sławomir Kaczmarek, który dołączy w trakcie obrad. 

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 poinformował obecnych, że sesja 

nadzwyczajna  została zwołana ze względu na sytuację w klubach sportowych 

oraz różne inne sprawy, które znalazły się w zaproponowanym porządku obrad. 

Od  chwili  wysłania  zawiadomień  pojawiły  się  jeszcze  cztery  sprawy,  które 

chciałby w dniu dzisiejszym wprowadzić do porządku obrad.  Jest to projekt 

uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  dziennych 

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

Gminy  Karlino.  Wcześniej  podejmowana  była  uchwała  o  podobnej  treści 

dotycząca Zarządu Budynków Komunalnych w Karlinie, jednak spółka ZBK nie 

podjęła  się  obsługi  targowiska  w  uchwalonej  kwocie  wynagrodzenia, 

argumentując  to  tym,  że  nie  jest  w  stanie  w sposób właściwy  zabezpieczyć 



targowiska, stąd kolejny projekt uchwały zmieniającej, następnie dwie uchwały 

dotyczące zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – obręb 

004  w  drodze  przetargu  oraz  druga  w  drodze  bezprzetargowej  i  uchwała 

w  sprawie  udzielenia  dotacji  na  roboty  budowlane  przy  zabytku  -  remont 

kościoła  w  Karlinie.  Dodał,  że  umowa  pomiędzy  Parafią,  a  Zarządem 

Województwa  nie  jest  jeszcze  podpisana,  ale  powinno  się  tak  stać  już 

w pierwszej połowie sierpnia, a do tej umowy właśnie jako załącznik niezbędna 

jest jeszcze proponowana uchwała.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

dołączył do składu Rady, od tej chwili na sesji jest obecnych 12 radnych.

Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  propozycji  zmian  porządku 

obrad poprzez głosowanie nad każdą z propozycji osobno.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  zapytał dlaczego 

znów KTBS ma zająć się obsługą targowiska? Czy nowy pracownik sobie nie 

poradził? Dwa miesiące temu podejmowana już była uchwała w tej sprawie. 

Pan  Piotr  Gwóźdź  podkreślił,  że  w  tej  chwili  podejmowana  jest  decyzja 

o wprowadzeniu tych punktów do porządku obrad, w momencie kiedy będzie 

ten punkt porządku omawiany można zabierać w tej  sprawie głos. Następnie 

zaproponował  przegłosowanie  propozycji  wprowadzenia  do  porządku  obrad 

jako pkt 9g) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek 

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

Karlino.

Za  wprowadzeniem projektu  uchwały  do  porządku obrad  głosowało  10 

radnych,  2  było  przeciwnych,  nie  było  wstrzymujących  się  od  głosu. 

W  wyniku  głosowania  radni  podjęli  decyzję  o  wprowadzeniu  projektu 

uchwały do porządku obrad. 
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Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Wprowadzenie jako pkt 9h) projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004 w drodze przetargu. 

Za  wprowadzeniem projektu  uchwały  do  porządku  obrad  głosowało  11 

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

głosowania  radni  podjęli  decyzję  o  wprowadzeniu  projektu  uchwały  do 

porządku obrad.

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 

Wprowadzenie jako pkt 9i) projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

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

Za  wprowadzeniem projektu  uchwały  do  porządku  obrad  głosowało  11 

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

głosowania  radni  podjęli  decyzję  o  wprowadzeniu  projektu  uchwały  do 

porządku obrad.

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 

Wprowadzenie jako pkt 9j) projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na 

roboty budowlane przy zabytku. 

Za  wprowadzeniem projektu  uchwały  do  porządku  obrad  głosowało  11 

radnych, 1 był przeciwny, nie było wstrzymujących  się od głosu. W wyniku 

głosowania  radni  podjęli  decyzję  o  wprowadzeniu  projektu  uchwały  do 

porządku obrad.

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Następnie  Przewodniczący  Rady  zaproponował  przyjęcie  porządku  obrad 

wraz z wprowadzonymi zmianami. 



Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, nie 

było wstrzymujących się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Porządek obrad:
1. Sprawy regulaminowe: 

1. stwierdzenie  prawomocności 
obrad,

2. przyjęcie porządku obrad, 
3. przyjęcie protokołu z X sesji 

Rady Miejskiej.
2. Sprawozdanie  Burmistrza 

Karlina  o  pracy  w  okresie 
międzysesyjnym.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1. zmian  w  budżecie  Gminy 

Karlino na 2011 rok,
2. zmiany  wieloletniej 

prognozy  finansowej 
Gminy  Karlino  na  lata 
2011 – 2025,

3. zmiany uchwały w sprawie 
udzielenia  Powiatowi 
Białogardzkiemu  pomocy 
finansowej,

4. udzielenia  Powiatowi 
Białogardzkiemu  pomocy 
finansowej,

5. zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia  zgody  na 
objęcie  części  terenów 
Gminy  Karlino  granicami 
Słupskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej,

6. zmiany uchwały w sprawie 
przyjęcia  Miejsko  – 
Gminnego  Programu 
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Profilaktyki  i 
Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych 
Miasta 
i  Gminy  Karlino  na  rok 
2011,

b) zmiany uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  dziennych 
stawek opłaty targowej,  terminów płatności  oraz sposobu jej 
poboru na terenie Gminy Karlino,

c) zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – 
obręb 004 w drodze przetargu,

d) zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – 
obręb 004 w drodze bezprzetargowej,

e) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na 

zapytania i wnioski.
7. Zakończenie  XI  sesji  Rady 

Miejskiej w Karlinie. 

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

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

Rady, a część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do radnych 

z pytaniem, czy są potrzebne wyjaśnienia do jego treści? 

Pan   Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na pytania, które zadał w trakcie 

poprzedniej  sesji  od  Pani  Butrym  i  Pana  Filipowicza,  czy  jest  jakiś  termin 

w jakim odpowiedź powinna zostać udzielona?

Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nie jest pewien, czy odpowiedzi na zgłoszone 

pytania powinny być zawarte w protokóle, odpowiedzi miały być udzielone na 

następnej  sesji.  Dodał,  że  przed  sesją  otrzymał  odpowiedź  na  pytania,  które 



udało się wyłonić w toku dyskusji podczas poprzedniej  sesji od Pani Danuty 

Butrym Dyrektora KOK i jeśli Pan Piłkowski będzie zainteresowany w dalszej 

części obrad, to zostaną mu one odczytane lub przekazane.       

Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim w  Karlinie  powiedziała,  że 

może udzielić odpowiedzi za Pana Filipowicza i dodała, że jeśli odpowiedź nie 

będzie wystarczająca, wówczas zostanie udzielona na piśmie.    

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź poprosił o wyraźne formułowanie pytań, 

które zostaną zaprotokołowane.   

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

stwierdził, że odpowiedzi nie powinny być zawarte  w protokole z poprzedniej 

sesji,  zwrócił  też  uwagę na fakt,  że dzisiejsza sesja  jest  sesją  nadzwyczajną, 

odpowiedź  powinna  być  udzielona  do  następnej  sesji,  ale  nie  sesji 

nadzwyczajnej tylko planowanej, nie ma więc zastrzeżeń co do trybu udzielania 

odpowiedzi, nie ma też terminu ustawowego do którego powinna być udzielona 

odpowiedź na zapytanie. 

Za  przyjęciem  protokołu  głosowało  11  radnych,  nie  było  głosów 

przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Protokół Nr X/11 z X sesji Rady 

Miejskiej odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku został przyjęty w wyniku 

jawnego głosowania. 

Ad. 2 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  przedstawił sprawozdanie o pracy 

Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 30 czerwca do dnia 19 lipca 2011 

roku (informacja załączona do protokołu). Podkreślił, że niezrozumiała jest dla 

niego postawa Zarządu Powiatu, ponieważ kiedy w roku ubiegłym Starostą był 
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Pan  Krzysztof  Bagiński,  a  Pan  Tomasz  Hynda  Wicestarostą  uzgodniono 

i  spisano  warunki  przejęcia  przez  Gminę  Karlino  dróg  Wojska  Polskiego 

i Kościuszki po remoncie. Wówczas uzgodniono, że oprócz remontu chodników, 

nawierzchni dróg, miała zostać wykonana kanalizacja teletechniczna, wyłożone 

trawniki  trawa  z  rolki  oraz  wymiana  starego  oświetlenia  drogowego.  Kiedo 

Powiat ogłosił przetarg na remont tych dróg okazało się, że nie uwzględniono 

wymiany oświetlenia, a na pismo z prośbą            o wyjaśnienie tej sprawy, 

udzielono  jednozdaniowej  odpowiedzi,  że  z  braku  pieniędzy.  Dodał,  że  w 

budżecie  Powiatu  na  to  zadanie  ujęta  została  kwota  3.900.000zł,  przetarg 

zakończył się kwotą 2.600.000zł, czyli pozostała bardzo duża rezerwa, dotacja z 

Urzędu  Wojewódzkiego  planowana  była  na  kwotę  1.600.000zł,  a  przyznana 

została na kwotę 1.200.000zł. Podkreślił, że jeszcze raz wystąpi podając więcej 

szczegółów z pismem do Zarządu Powiatu                              z prośbą o 

przeanalizowanie tej sytuacji.  Powiedział,  że dzieje się źle i  nie powinno tak 

być, iż nie wykorzystuje się sytuacji realizując jakieś zadanie inwestycyjne, aby 

więcej do dróg nie wracać i nie niszczyć nowych nawierzchni, bo tak jak  w 

przypadku wody, kiedy przy realizowanej inwestycji, to co nie zostało ujęte w 

ramach  projektu  gospodarki  wodno  –  ściekowej,  przyłącza  wodociągowe  są 

realizowane  przez  Spółkę,  tak też  powinno być                w przypadku 

oświetlenia. Dodał, że radni na bieżąco będą informowani o tej sprawie. Została 

z  Powiatem  podpisana  jeszcze  jedna  umowa  na  remont  drogi  Daszewo  – 

Mierzyn. 

Pan  Leszek  Gago  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  poinformował,  że 

nawierzchnia drogi Daszewo - Mierzyn już została wyremontowana i to bardzo 

szybko, bo w ciągu trzech dni.  

Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

liczyła na to, iż nawierzchnia drogi zostanie wyremontowana od zakrętu przed 

Szkołą  Podstawową  w  Daszewie,  ale  odcinek  przed  szkołą  nie  został 



wyremontowany. 

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko  stwierdził,  że był  przekonany, iż 

odcinek  przed  szkołą  również  zostanie  wyremontowany.  Przypomniał,  że 

podobna  sytuacja  miała  miejsce  przy  remoncie  nawierzchni  drogi  Karlino  – 

Pobłocie Wielkie, wtedy również wyremontowany został odcinek z Kowańcz – 

Pobłocie,  a  odcinek  od  Kowańcza  do  Karlina  pozostawiono.  Poinformował 

obecnych, że odbyły się Powiatowe Zawody Strażackie w Tychowie. Karlińska 

drużyna kobieca zajęła I miejsce, była tylko jedna drużyna kobiet,  podkreślił 

jednak, że ta drużyna zawsze ma wysokie lokaty i mieści się w pierwszej trójce 

w zawodach wojewódzkich na co najmniej kilkanaście drużyn. Drużyna męska 

z Karlina zajęła II miejsce, a z Daszewa III. Dodał, że za pierwsze miejsca są 

przyznawane nagrody i z budżetu Gminy na ten cel trzeba będzie wydatkować 

kwotę  5.000zł,  ale  te  zmiany  przygotowane  i  zaproponowane  będą  na  sesję 

wrześniową. Następnie powiedział, że Gmina Karlino startuje w konkursie Lider 

Polskiej  Ekologii,  jest  to  konkurs  Ministra  Środowiska,  do  którego  zostały 

zgłoszone  odnawialne  źródła  ciepła  i  system  zbiórki  selektywnej  odpadów. 

Poinformował  obecnych,  że  odbył  się  Turniej  Piłki  Nożnej  w  Karścinie, 

w  turnieju  wzięły  udział  trzy  drużyny,  z  Lulewic  oraz  z  Karścina  seniorzy 

i juniorzy. Juniorzy turniej wygrali. Było to zakończenie Ligii LZS, natomiast 

z tego o czym mówił Prezes Klubu od nowego sezonu Karścino zgłasza się do 

OZPN.  Przypomniał,  że  w  poniedziałkowej  Rzeczypospolitej  ukazał  się 

doroczny  ranking  samorządów  w  całej  Polsce.  Jest  ranking  najbardziej 

wiarygodny, kapituła dane do oceny samorządów w całej Polsce bierze z dwóch 

podstawowych źródeł,  a  mianowicie z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa 

Rozwoju Regionalnego. Są tam trzy kategorie; ogólny ranking w którym pod 

uwagę brane sa dochody, wydatki,  zadłużenie i  w nim Gmina Karlino zajęła 

dwudzieste  piąte  miejsce,  na  siedemdziesiąte  drugie  w  ubiegłym  roku 

w  gminach  miejskich  i  miejsko  –  wiejskich,  następny  ranking  dotyczący 

wykorzystania  funduszy  unijnych  w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca 
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w którym Gmina Karlino zajęła dziewięćdziesiąte dziewiąte miejsce w Polsce, 

a Województwa Zachodniopomorskiego znalazły się w nim o dwie Gminy  oraz 

ranking  dotyczący  innowacyjności,  tam  dwudzieste  trzecie  miejsce  na 

dwadzieścia sześć sklasyfikowanych i tu również znalazły się tylko dwie gminy 

z  Województwa  Zachodniopomorskiego.  Poinformował  obecnych,  że  w dniu 

dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z Marszałkiem Jakubowskim 

podpisał dwie umowy. Jedna na uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa 

drogi na ulicy Kołobrzeskiej  i  kolejna w ramach małych projektów Lidera – 

zagospodarowanie terenu w Krukowie na miejsce rekreacyjne oraz boisko do 

piłki  siatkowej  i  do koszykówki,  ta  o  wartości  21.000zł,  przy  kwocie ponad 

12.000zł  dofinansowania.  Poinformował  radnych,  że  odbyło  się  Walne 

Zgromadzenie  Spółki  Zakład  Składowania  i  Unieszkodliwiania  odpadów 

w  trakcie  którego  Likwidator  Pan  Władysław  Łobaczewski  zgłosił  wniosek 

o dopłaty do końca roku od wspólników na kwotę 192.000zł, na funkcjonowanie 

biura. Gmina Karlina ma  w spółce 22% udziałów, więc będzie to potencjalnie 

kwota około 40.000zł, którą trzeba będzie przeznaczyć z budżetu Gminy na ten 

cel. Obiecał, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zorientuje się ile zarabia 

likwidator,  czy  jest  to  kwota  7.000  -   8.000zł  jaką  otrzymywał  jako  Prezes 

Zarządu Spółki,  czy niższa, jeśli  nie wówczas zostanie zgłoszona propozycja 

obniżenia  wynagrodzenia  i  zmniejszenia  kosztów.   Przedstawiono  też  plan 

likwidacji, który przewiduje termin jej zakończenia na miesiąc luty 2012 roku, 

a podobno miała być przeprowadzona w ciągu trzech miesięcy. Jeszcze jedna 

informacja  na  temat  wysypiska  dotycząca  informacji  przekazywanych  przez 

Pana  Łobaczewskiego  o  wszystkich  wygranych  przez  niego  sprawach 

sądowych.  Jedna  z  nich  dotyczyła  decyzji  Gminy  Karlino  odmawiającej 

wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ta została uchylona, 

ale  w międzyczasie  zmieniły  się  przepisy  środowiskowe i  od 2008 roku nie 

można już wydać decyzji o warunkach zabudowy, bez wcześniejszego wydania 

decyzji środowiskowej, jednak Pan Prezes nigdy nie złożył wniosku o wydanie 



takiej  decyzji.  Druga  sprawa  dotyczyła  przedłużenia  pozwolenia 

zintegrowanego,  tę  decyzję  wydaje  Marszałek  Województwa,  odmówiono 

wydania takiej decyzji,  czyli przedłużenia terminu funkcjonowania wysypiska 

po  1  stycznia  2010  roku,  Prezes  odwołał  się  do  Ministra,  który  podtrzymał 

decyzję  Marszałka,  wówczas  została  złożona  skarga  do  Sądu,  Sąd  ją  cofnął 

administracyjnie  do  Ministra,  który  ponownie  wydał  decyzję  odmawiającą 

przedłużenia, na co Prezes złożył skargę na decyzję Ministra. Teraz przyszedł 

już  ostateczny  wyrok  Sądu  Administracyjnego  w  Warszawie,  który  uchylił 

skargę Prezesa Spółki, co oznacza, że decyzja Ministra jest decyzją prawną.     

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  dotyczącym  wykonania  wymiany  instalacji  elektrycznych 

w  pomieszczeniach  Straży  Miejskiej  za  kwotę  15.129zł,  przecież  w  tych 

pomieszczeniach  robiony  był  remont,  czy  wtedy  nie  można  było  tego 

przewidzieć? Zmieniane były ściany, tynki, dlaczego nie zostało to ujęte od razu 

i  od  razu  zrobione,  a  teraz  robi  się  kolejny  remont,  wymianę  instalacji. 

Następnie  zwrócił  się  z  pytaniem  do  Burmistrza,  czy  wyjeżdżał  gdzieś  za 

granicę,  bo  jest  propozycja  zwiększenia  wydatków  na  promocję  –  koszty 

delegacji  zagranicznych,  jeśli  był  to  gdzie  i  w  jakim  celu,  trzecie  pytanie 

dotyczyło  artykułu  w  Głosie  Koszalińskim,  że  na  placu  budowy  znaleziono 

jakieś  roślinki,  które  są  po  szczególną  ochroną,  dlaczego  nie  zostało  to 

sprawdzone przed rozpoczęciem robót, czy można tam wejść i pracować, czy 

nie. Pan Adam z Lubiechowa znalazł tam kwiatki, które są pod ścisłą ochroną, 

bo  zakwitły  na  trasie,  gdzie  ma  być  ścieżka  rowerową.  Rzekomo  ktoś  tam 

sprawdzał  i  te  warunki  przygotował,  że  tam  nie  ma  nic  takiego,  co 

powstrzymywałoby pracę. Jak przygotowana była ta inwestycja, że okazuje się, 

że na terenie na którym mają być prowadzone prace znajdują się rośliny które są 

pod ochroną, czy ktoś to sprawdził na papierze, czy faktycznie.     

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 
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z pytaniem dotyczącym termomodernizacji hali sportowej w kontekście budowy 

nowej  hali  widowiskowo -  sportowej,  czy  jest  sens wydawania  pieniędzy na 

termomodernizację na starą halę? 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  również 

zastanawiał  się  nad  termomodernizacją  budynku  hali  sportowej,  ale  po 

dyskusjach  okazało się, że ma to sens i warto to zrobić. Na dzień dzisiejszy nie 

ma jasno sprecyzowanych planów co tam będzie się działo, czy obiekt będzie 

służył  celom  publicznym,  czy  zostanie  przeznaczony  do  sprzedaży.  Są 

argumenty  przemawiające  na  korzyść  termomodernizacji,  po  pierwsze  to 

przyznane środki, czyli połowa pieniędzy na tę inwestycję z dotacji ze środków 

unijnych, po drugie znacznie obniżane są koszty eksploatacji, co ma znaczenie 

jeśli  obiekt  będzie  wykorzystany  na  cele  publiczne,  ale  również,  gdyby 

przeznaczony był do sprzedaży, bo wtedy o wartość prac wzrośnie też wartość 

obiektu.  Na  pytanie  Pana  Piłkowskiego  jak  była  przygotowana  inwestycja 

odpowie  w  odpowiednim punkcie  porządku  obrad,  ponieważ  to  pytanie  nie 

dotyczy  sprawozdania  Burmistrza.  Natomiast  w  trakcie  planowania  remontu 

w  pomieszczeniach  Straży  Miejskiej  nie  przewidywano  wymiany  instalacji 

elektrycznej,  bo  na  tamten  moment  uznano,  iż  jest  to  niepotrzebne. 

W międzyczasie  doszło  wiele  odbiorników prądu  i  zdarzyła  się  sytuacja,  że 

,,popadały”  serwery  i  niektóre  komputery,  w  związku  z  tym po  wykonanej 

ekspertyzie  i  konsultacji  z  elektrykami okazało się,  że  instalacja musi  zostać 

wymieniona  i  wzmocniona.  Jest  to  praca  dodatkowa,  która  musiała  być 

wykonana, żeby sprzęt mógł pracować. Nie wynikły z tego tytułu żadne koszty 

dodatkowe, bo bez względu na to kiedy, to instalacja musiałaby być prowadzona 

w ścianie, a ściany przywrócone do stanu pierwotnego. Na pytanie dotyczące 

delegacji udzieli odpowiedzi w punkcie 6. porządku obrad.           

Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy kiedy przeprowadzany był remont w Straży 

Miejskiej,  to  miały  być  tam pokoje  gościnne,  czy  pokoje  do  pracy,  czy  nie 



można było przewidzieć, że będzie większe zapotrzebowanie na większą moc 

prądu, że trzeba będzie teraz wymienić na nową instalację?  

Pan Waldemar Miśko stwierdził, że udzielił już odpowiedzi na to pytanie. 

Radny  Pan  Bogdan  Piłkowski powiedział,  że  w  pomieszczeniu  Straży 

Miejskiej robiony był remont, a teraz Burmistrz jest zdziwiony, że trzeba jeszcze 

wymienić instalację.  Jeżeli  położyło się jakieś tynki na ścianach, to teraz się 

kładzie nową, czy natynkową instalację?   

Burmistrz  Karlina Pan Miśko  zaprosił  Pana Piłkowskiego do pomieszczeń 

Straży Miejskiej, aby zobaczył on w jaki sposób instalacja została wykonana. 

Ad. 3a

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  47.911.110,57zł,  wydatkami  w wysokości  48.520.759,19zł  oraz 

deficytem w wysokości 609.648,62zł.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem o dział 926 - kultura fizyczna jest pozycja 12.000zł – zwiększenie 

wydatków dotyczących zatrudnienia od września 2011 roku do Referatu Sportu 

pracownika trenera piłki nożnej, na jakiej zasadzie do tej pory zatrudniani byli 

trenerzy w klubie sportowym w Karlinie, w jakich godzinach byłby zatrudniony 

nowy trener i w jakim wymiarze czasu oraz czy jest już konkretna osoba na to 

stanowisko? 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  w  klubach 

wiejskich tak naprawdę nie ma trenerów, prowadzone są zajęcia raz – dwa razy 

w tygodniu przez któregoś z piłkarzy, albo działaczy klubu, czyli tak naprawdę 
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nikt nie prowadzi zajęć. Trafiają tam różni młodzi, utalentowani ludzie, a ich 

potencjał jest marnowany. Często jest tak, że grają oni w sąsiednich Gminach, 

bo są tam prowadzone zajęcia i normalne treningi, wtedy decydują się na grę 

w innych klubach, poza Gminą Karlino. W ramach tego etatu i wsparcia klubów 

można wzmacniać potencjał lokalny, również w Lubiechowie pojawiła się myśl 

o wznowieniu w krótkim czasie działalności klubu sportowego, jednak nie stać 

klubów sportowych do zatrudnienia trenerów. W Karlinie z trenerami są zawarte 

umowy  zlecenia  dzięki  przyznanej  dotacji,  czy  sponsorom,  natomiast 

w wiejskich klubach nie ma takich możliwości. Poinformował, że miało miejsce 

spotkanie  z  Zarządami  drużyn  i  działaczami  tych  klubów,  na  którym 

zaproponowano  im  zorganizowanie  takiego  systemu  szkoleń  i  budowania 

potencjału,  czyli  jeśli  pojawiłby  się  w jakimś klubie  talent,  to  aby on mógł 

w naturalny sposób rozwijać swoje umiejętności przeszedłby do MKS ,,Sokół”, 

nie  byłby  to  też  koniec  jego  drogi  sportowej,  gdyby  dalej  się  rozwijał,  to 

awansowałby  wyżej.  Chodzi  o  zbudowanie  systemu naturalnego  awansu  dla 

tych młodych ludzi. Jeśli chodzi o nabór na stanowisko, będzie on powszechny, 

zostaną określone kryteria, będzie komisja, która będzie weryfikować i dokona 

wyboru, tak jak każdego innego urzędnika. Czas pracy będzie ośmiogodzinny, 

ale do dyspozycji będzie cały dzień, nie godziny od 700  do 1500. Trzeba będzie 

logistycznie  rozplanować  w których  miejscach,  w jakich  godzinach,  ile  razy 

w tygodniu prowadzone będą te zajęcia, ale to już zostanie ustalone wspólnie 

z klubami. Bez wzmocnienia z budżetu Gminy i wsparcia merytorycznego kluby 

sobie same nie poradzą, a o sponsorów jest bardzo trudno. Stąd ta propozycja, 

by kluby nie musiały rezygnować z rozgrywek.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, czy 

nie byłoby korzystniej doposażyć obecnych trenerów, a nie tworzyć nowy etat, 

bo  będzie  problem,  kiedy  ten  pracownik  będzie  miał  zostać  zwolniony. 

Podkreśliła,  że  w  ostatnim  czasie  tworzonych  było  wiele  nowych  etatów 



urzędniczych, czy Gminę na to stać?  

Burmistrz  Karlina  Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  w  tej  chwili 

Gminę na to stać i nie tylko w bieżącym roku budżetowym, ma świadomość, że 

jeśli  te  decyzje  zapadną będą  one  również  skutkowały  w latach  następnych. 

Nastąpiło  zwiększenie  dochodów  podatkowych  i  należy  spodziewać  się  ich 

kolejnego  wzrostu,  ponieważ  planowane  są  następne  inwestycje  związane 

z  choćby  farmami  wiatrowymi,  czy  gazociągiem,  nie  mówiąc  o  dochodach 

z tytułu sprzedaży nieruchomości, czy z fotoradarów. Jeśli chodzi o zwolnienia, 

to  każdego  urzędnika  można  zwolnić,  ale  nie  jest  tak,  że  już  zatrudniając 

nowego pracownika myśli się o jego zwolnieniu. Podkreślił, że ma nadzieję, iż 

ten system się sprawdzi, będzie mocniejsze zaangażowanie ze strony klubów, 

ale również ze strony rodziców.    

Radna Rady Miejskiej  w Karlinie  Pani Korzeniowska  powiedziała  że  nie 

widzi  tego,  jak  będzie  wyglądała  praca  trenera,  który  ma objąć  swoją  pracą 

wszystkie miejscowości w Gminie Karlino, aby zająć się młodymi ludźmi, jak 

to będzie rozwiązane technicznie. Młodzież uczy się w określonych godzinach, 

jaka  więc  jest  możliwość  podzielenia  czasu  trenera  w  godzinach 

popołudniowych pomiędzy wszystkie kluby piłkarskie?    

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że w  ogłoszeniu 

o  naborze  zostaną  postawione  odpowiednie  wymagania.  Zajęcia  prowadzone 

będą na tych obiektach, które są, czyli Pobłocie, Karścino i Karlino, ale nie jest 

wykluczone,  że  również  w  takich  miejscowościach  jak  Mierzyn,  gdzie  jest 

boisko piłkarskie, a to duża miejscowość licząca 280 mieszkańców, obok jest 

Daszewo też 280 mieszkańców i Syrkowice, być może z tego rejonu znajdzie się 

grupa młodych ludzi, którzy będą chcieli trenować piłkę nożną. To nie jest etat 

typowo urzędniczy, kiedy to pracownik przychodzi na godzinę 700 do pracy, ten 

pracować  będzie  popołudniami,  jest  możliwość  zastosowania  zgodnie 
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z Kodeksem pracy zadaniowego czasu pracy, czyli wyznacza się zadania, a nie 

godziny  w  jakich  to  ma  być  wykonane.  Natomiast  szczegółowo  logistyka 

zostanie ustalona z klubami, musi to zostać dostosowane do zajęć w szkołach, 

aby młodzież mogła w tych zajęciach uczestniczyć.     

Pani Tomczyk Grażyna Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

z  tego  co  usłyszała  wnioskuje,  iż  będzie  to  właściwie  osoba  nadzorująca, 

koordynująca  działalność  klubów i  według  niej  nie  jest  możliwe,  aby  jedna 

osoba była w stanie pogodzić to i zająć się wszystkimi drużynami. 

Radny Pan Bogdan Piłkowski zapytał, co w sytuacji kiedy będzie mecz i jedna 

drużyna gra w jednej miejscowości, a druga w drugiej, to gdzie pojedzie trener? 

Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że w różnych klasach rozgrywek 

jest różny okres rozgrywania meczy, nie jest tak, że wszystkie drużyny grają 

w każdą sobotę i  niedzielę,  poza tym trener nie musi być na każdym meczu 

drużyny, nie ma takiej potrzeby. Przypomniał, że są jeszcze  Prezesi i działacze 

klubów, którzy się tymi drużynami opiekują i z nimi jeżdżą. Trener nie musi być 

na  każdym meczu,  to  ma  być  przede  wszystkim praca  szkoleniowa  i  danie 

alternatywy w stosunku do innych zajęć młodych ludzi, zajęcia w sporcie. Jeśli 

to  będzie  profesjonalne  szkolenie,  to  zachęci  młodych  ludzi  do  uprawiania 

sportu i dodał, że jest to kierowane jest do najmłodszych.   

Pani  Grażyna  Tomczyk  zapytała,  czy  jeśli  będzie  nastawienie  na  trenera 

młodych, to oznacza, że seniorzy zostają  z obecnym trenerem?

Burmistrz  Karlina  Pan Miśko  stwierdził,  że  jeśli  chodzi  o  MKS ,,Sokół”, 

z trenerem seniorów jest podpisana umowa zlecenie i to pozostaje bez zmian.   

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, czy nie byłoby mądrzej, gdyby zostały zatrudnione dwie osoby na 

pół  etatu,  wydać  te  same pieniądze  i  byłyby dwie  osoby  odpowiedzialne  za 



szkolenie  w  dwóch  grupach,  bo  jeśli  jest  mecz  dwóch  drużyn  na  przykład 

Karścino i Pobłocie, trener trenuje obie, to gdzie siedzi, na środku i dysponuje 

zmianami  wszystkich?   Może  się  tak  zdarzyć,  że  dwie  drużyny  zagrają 

w jednym dniu i jeden mecz będzie o godzinie 12-tej, drugi o 15-tej w innej 

miejscowości,  to  trener  musiałby  się  przemieszczać  albo tak,  że  godziny się 

pokrywają i później ci młodzi ludzie powiedzą, że z jedną drużyną jeździ na 

mecze, a z drugą nie.  

Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że takie rozwiązanie jest możliwe, tylko, 

że  kluby  najpierw  muszą  wiedzieć,  czy  jest  wola,  aby  tak  to  zorganizować 

i rozpocząć tego typu działalność, jeżeli taka wola będzie, to szczegóły, czy to 

ma być jedna osoba czy dwie na pół etatu, tak też i logistyka zostaną ustalone 

z klubami.  

Pan  Albin  Kryger  Prezes  Ludowego  Klubu  Sportowego  ,,Płomień” 

w  Pobłociu  Wielkim  powiedział,  że  od  1  lipca  br.  obowiązuje  zarządzenie 

Związku Piłki Nożnej, że każdy klub musi mieć szkoleniowca. Nie oznacza to, 

że musi być na meczu, musi mieć uprawnienia. Jeśli tak nie będzie kluby będą 

ponosić  kary.  Powołanie  gminnego  trenera,  który  miałby  te  uprawnienia 

spowodowałoby, że jego nazwisko byłoby zapisane w protokole. Dodał, że jest 

trenerem,  prowadzi  drużynę  seniorów,  ale  nie  ma  wiedzy  fachowej 

i zatrudnienie takiego szkoleniowca byłoby konieczne.    

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że zgadza się, iż trzeba zatrudnić taką osobę, 

ale chodzi o to, czy mogą być to dwie osoby na pół etatu, czy musi to być jedna 

osoba na pełnym etacie. Że musi mieć uprawnienia to się zgadza, jest ktoś kto za 

to odpowiada i dwóch ludzi którzy opiekują się konkretnymi klubami. 

Pan Albin Kryger odpowiedział, że nie ma możliwości finansowych, aby  miał 

być zatrudniony szkoleniowiec na potrzeby klubu w Pobłociu Wielkim.  
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Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  powiedział,  że  trzeba  rozważyć 

podstawową kwestię, jeśli zatrudni się jednego szkoleniowca, to wymaga się od 

niego  znacznie  więcej  niż  od  osoby  zatrudnionej  w  mniejszym  wymiarze 

godzin, ale czy na mniejszy wymiar i pieniądze znajdzie się osoba chętna. To 

może  być  osoba,  która  tak  naprawdę  nadzoruje  i  koordynuje,  należy  się 

zastanowić  czy  12.000zł  to  jest  duża  kwota,  czy  mała,  teraz  zacząć  od 

pierwszego  etapu,  a  potem,  po  jakimś  czasie,  kiedy  będą  sprawozdania 

z klubów zobaczyć, czy przynosi to korzyści. Dodał, że na podstawie własnego 

doświadczenia  zawodowego,  może  stwierdzić,  iż  osoba  zatrudniona 

w mniejszym wymiarze godzin nie ma motywacji.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem,  czy  na  terenie  Gminy  Karlino  nie  ma  ludzi  z  papierami  którzy 

powinni  prowadzić  taką  sekcję?  Pan  Korzeniowski  kiedyś  trenował  drużynę 

piłkarską i gdyby wziął na pół etatu na przykład drużynę w Pobłociu, byłaby to 

jego dodatkowa praca w godzinach popołudniowych, ale miałby to połączyć, 

nadal można wtedy mówić o kwocie 12.000zł, a zatrudnić drugą osobę na tych 

samych warunkach dla innej drużyny.

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził,  że dziesięć minut wcześniej była rozmowa na 

temat Straży Miejskiej i nie do końca kompleksowych rozwiązań, a okazuje się, 

że  w  obecnej  sprawie  poszukuje  się  połowicznego  rozwiązania.  Ma  zostać 

ogłoszony konkurs, ma to być osoba z uprawnieniami, która jest tak naprawę 

przygotowana,  a  nie  teraz  dyskusja  jak  to  ma  być  zorganizowane,  Rada  ma 

podjąć decyzję dotyczącą przyznania środków na etat lub nie.  

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił uwagę na fakt, 

że Pan Kryger powiedział, iż zajmuje się trenowaniem drużyny w Pobłociu, czy 

to  jest  kwestia  tylko  osoby,  która  będzie  miała  uprawnienia  i  podpisywała 

dokumenty, czy prowadziła szkolenie? W Pobłociu Wielkim szkoleniem zajmuje 



się  Pan  Kryger,  w  Karścinie  nie  trenuje  nikt,  czy  rzeczywiście  chodzi 

o szkoleniowca?

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  przypomniał,  że  wyraźnie 

podkreślał,  iż  chodzi  o  szkolenia,  a  uprawnienia  oczywiście  są  potrzebne. 

Przede wszystkim nacisk na szkolenie,  a  że  przy okazji  będzie  koordynował 

różne działania jest naturalne, należy zastanowić się czy lepiej kiedy jest kilku 

którzy mają swoje ambicje, czy jedna osoba, która ma pełen obraz piłki nożnej 

w całej Gminie. Szkolenie jest główną ideą, chodzi o oderwanie młodzieży od 

innych zajęć  i  skierowanie ich na uprawianie  sportu,  w tym przypadku piłki 

nożnej.  Rozmowa  dotyczy  pewnych  środków,  które  miałyby  być  z  budżetu 

przeznaczone na ten cel i na tym oraz na samej idei należy się skupić.     

Pani  Bożena  Nadziejko  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytała,  czy 

kwota 12.000zł jest przeznaczona na ten rok i czy trener będzie jeździł na teren 

gminy do każdej z miejscowości codziennie po dwie godziny?

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził,  że osiem godzin nie oznacza, iż trener będzie 

musiał  być  codziennie  po  dwie  godziny  w określonych  miejscowościach,  to 

gdzie i kiedy będą odbywały się treningi jest do ustalenia. 

Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  środki  w  wysokości  12.000zł 

przeznaczone są na rok bieżący, natomiast zorganizowanie treningów to tylko 

kwestia logistyki.  

Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska  stwierdziła, 

że  mówi  się  o  usportowieniu  młodzieży,  a  nic  się  nie  robi  aby  usportowić 

młodzież szkolną, szkoły nie mają dodatkowych zajęć SKS, nie ma ani jednej 

godziny dodatkowo, tylko dwie godziny tygodniowo lekcyjne SKS, to są tzw. 

,,godziny karciane”, czyli godziny które nauczyciele dostali w ramach podwyżki 

dodatkowo do zakresu obowiązków.    
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Burmistrz  Karlina  Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  należy  się 

najpierw dobrze zorientować jak to  się  do tej  pory odbywało  w Gimnazjum 

i  szkołach  podstawowych.  Przecież  realizowanych  jest  wiele  projektów 

sportowych,  na przykład  wyjazdy na pływalnie,  na następne spotkanie  może 

zostać przedstawione zestawienie ile projektów w tym z Kapitału Ludzkiego, ile 

setek tysięcy  złotych wykorzystano na zajęcia  sportowe,  bo te  programy nie 

dotyczą  tylko  języka  polskiego,  matematyki,  historii  i  innych  przedmiotów, 

dotyczą  również  zajęć  sportowych.  Przypomniał,  że  w  roku  poprzednim 

zakończył  się  program  norweski,  warto  przypomnieć  ile  zajęć  sportowych 

w ramach niego miało miejsce. Z jednej strony zarzuca się, że zajęć sportowych 

nie ma, a z drugiej strony są wątpliwości co do zwiększenia ich liczby. 

Pani Tamara Korzeniowska podkreśliła, że jest przeciwniczką tworzenia etatu 

trenera który miałby robić wszystko, bo w efekcie końcowym nie będzie robił 

nic.  Zostanie  zatrudniony  człowiek  tylko  po  to,  aby  miał  uprawnienia  do 

podpisywania dokumentów.

Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  Pan  Bogdan Piłkowski  powiedział,  że 

w  projekcie  uchwały  proponuje  się  zwiększenie  wydatków  o  16.000zł 

i przeznaczenie tych środków dla klubu sportowego ,,Róża Karlino”, a w dziale 

administracja publiczna zwiększenie wydatków dla Pawła Polskiego w kwocie 

2.590zł  i  zwrócił  się  z  pytaniem do  trenera  drużyny  Pana  Różańskiego  jak 

wygląda  sytuacja  z  wynikami  w  nauce  sportowców,  podobno  jedna 

z ,,karlińskich gwiazd bokserskich” powtarza klasę, czy w ramach pieniędzy nie 

można  byłoby  w  jakimś  stopniu  im pomóc,  sfinansować  jakieś  korepetycje, 

kariera  sportowa trwa kilka  lat,  a  po jej  zakończeniu  nie  ma niczego,  wielu 

sportowców po zakończeniu kariery sportowej wykoleiło się. Warto byłoby  się 

zastanowić, aby karlińskim wybitnym sportowcom pomóc, dać im szanse. 

Pan  Tomasz  Różański  Prezes  Klubu  Sztuk  Walk  ,,Róża  Karlino” 



odpowiedział,  że  ze  swojej  strony  robi  wszystko,  aby  pomóc  dzieciom 

trenującym w jego drużynie,  bardzo często spotyka  się  z dyrektorem szkoły, 

wspólnie próbowano pomóc dziewczynie trenującej w drużynie, zorganizowano 

jej dodatkowe zajęcia, ale ze względu na jej charakter się nie udało i nie zdała 

do następnej klasy. W tej chwili rzuciła boks.  

Radny Rady Miejskiej  Pan Bogdan Piłkowski  powiedział,  że  może trzeba 

było od samego początku ostrzej ją traktować. Następne zapytał na co wydano 

dodatkowe  30.000zł  na  ,,Dni  Karlina”,  a  także  w  dziale  bezpieczeństwo 

publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa  –  na  koncie  co  miesiąc  przybywa 

wirtualnie  pieniędzy  w  przychodach  za  mandaty,  w  planie  na  cały  rok  po 

zmianach ma być kwota 4.754.490zł, a za pierwsze cztery miesiące wykonano 

866.810, 60zł, ale w tej sumie są też kwoty za mandaty wystawione w miesiącu 

grudniu, czy uda się wykonać plan, czy nie? 

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko  odpowiedział,  że co rok jest taka 

sytuacja, że za mandaty wystawione w grudniu wpływają pieniądze w styczniu, 

wpływy się liczy od stycznia do grudnia. Wykonanie podane przed chwilą jest 

za cztery miesiące, natomiast wpływy miesięczne za maj i czerwiec, są powyżej 

500.000zł miesięcznie

Pan  Bogdan  Piłkowski  poprosił  o  przedstawienie  na  sesji  wrześniowej 

informacji jakie są wpływy za osiem miesięcy bieżącego roku.

Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  taka  informacja  zostanie 

przygotowana.  Natomiast  30.000zł  na  ,,Dni  Karlina”  są  to  na  pewno koszty 

niekwalifikowane,  są  to  choćby  występy  artystyczne  orkiestry,  nie  jest  to 

dotowane z budżetu Unii Europejskiej. 

Pani  Anna  Semenowicz  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem od czego zależy wysokość dotacji dla klubów sportowych?  
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Pan Waldemar Miśko Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  poprosił  kluby 

o pokazanie jakie koszty były pierwszym półroczu i złożenie zapotrzebowań ile 

do końca bieżącego roku potrzebują środków na bieżącą działalność 

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zgłosiła 

wniosek  formalny  o  wykreślenie  w  dziale  926  –  Kultura  fizyczna  punktu 

dotyczącego zwiększenia zatrudnienia w referacie sportu.

Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino powiedziała, że 

wiąże się to ze zmianą w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy 

Karlino  na  2011  rok,  jest  to  propozycja  wykreślenia  z  wydatków  kwoty 

w wysokości 12.000zł, a trzeba wskazać co z wolnymi środkami? 

Pani Tamara Korzeniowska  podkreśliła, że chodzi jej też o to, aby nie były 

tworzone nowe urzędnicze stanowiska.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że tak jak był wspierany 

boks tak i nadal będzie, tak też piłka nożna jest kolejną dziedziną, która powinna 

zostać  wsparta.  Zaproponował  przyjrzenie  się  klubom sportowym  w  innych 

gminach,  jak  tam  funkcjonują,  tam  jest  szukanie  sponsorów,  wyrywanie 

pieniędzy aby wystarczyło na sędziego,  na obserwatora,  a  ta  propozycja  jest 

korzystna dla klubów, co jeśli  nawet klub otrzyma pieniądze na zatrudnienie 

trenera,  każdy  sobie  w jakiś  sposób poradzi,  ale  jaki  to  przyniesie  efekt,  to 

niewiele da. Chodzi o budowanie potencjału piłki nożnej w Gminie Karlino. 

Pani Tamara Korzeniowska  stwierdziła,  że nie wierzy, aby stworzenie tego 

stanowiska dało jakiekolwiek efekty. Podkreśliła, że jej mąż, który jest trenerem 

piłki nożnej od ponad dwudziestu lat uważa, iż nie ma możliwości, aby jeden 

trener trenował kilka zespołów jednocześnie.  

Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie podkreśliła, że nie 

widzi możliwości, aby szkoleniowiec trenował konkurujące ze sobą drużyny.  



Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  nie  ma  tu  konkurujących  ze  sobą 

drużyn, ponieważ nie są to te same klasy rozgrywek, każda drużyna gra w innej. 

Chodzi też o to, aby przestać sztucznie ze sobą rywalizować, za wszelką cenę. 

Rywalizacja  drużyn  tak,  ale  nie  rywalizacja  trenerów,  prezesów  i  innych 

zajmujących się klubami osób.  

Pani  Anna  Semenowicz  stwierdziła,  że  może  się  tak  zdarzyć,  że  drużyny 

awansują i spotkają się w jednej klasie, to co zrobi trener?  

Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że  trenerzy, prezesi i działacze 

klubów  chcą  właśnie  takiego  rozwiązania  i  zatrudnienia  szkoleniowca,  stąd 

propozycja złożona radnym. 

Pani Tamara Korzeniowska zapytała, czy w związku z tym trener młodzieży 

zostanie zwolniony?

Pan Waldemar Miśko  odpowiedział, że nie widzi powodu, aby go zwalniać, 

ponieważ  praca  szkoleniowca  ma  dotyczyć  przede  wszystkim  terenów 

wiejskich, zarówno klubów jak też szkół, różnych miejscowości i to tak będzie 

ułożone logistycznie, żeby te osiem godzin było przepracowanych na ich rzecz.

Radna Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że jej mąż, kiedy dowiedział 

się, że ma zostać stworzony etat trenera był bardzo zdziwiony.

Pan Miśko  potwierdził, że jest to działanie innowacyjne, ale można zobaczyć 

jak funkcjonują kluby w Gminie Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, można zobaczyć 

co tam się dzieje, kiedy nie ma tam zatrudnionego trenera, czy są prowadzone 

jakieś zajęcia, albo  jadą na mecz bez treningu. Stąd propozycja czegoś nowego, 

nowego rozwiązania, które da nową jakość w piłce nożnej i szanse dla młodych 

ludzi.   

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, 
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czym będzie zajmował się trener w martwym okresie, czyli zimą, w Karlinie jest 

hala, a co będzie robił na terenach wiejskich? 

Burmistrz  Karlina  Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  w  okresie 

zimowym treningi są przerywane na jeden – dwa miesiące, było tak, że w tym 

czasie drużyny MKS ,,Sokół” i Pobłocie Wielkie trenowały na hali sportowej, 

w następnym roku zajęcia  będą  mogły  się  już  odbywać na nowym obiekcie 

sportowym, a tam będą mogły ćwiczyć wszystkie kluby. Nie muszą to też być 

zajęcia na samej hali, bo zimą można biegać, budować kondycję, również poza 

rozgrywkami.  Mogą  być  też  wykorzystane  sale  w  Daszewie,  czy  Karścinie, 

chodzi też o wykorzystanie tych obiektów. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  stwierdził,  że 

drużyny  mogą  grać  w  różnych  kategoriach,  ale  jest  coś  takiego  jak  Puchar 

Polski  i  kiedyś  mogą  się  kluby  ze  sobą  spotkać  i  grać.  Druga  sprawa 

zwiększenie wydatków na promocję Gminy dział 750 kwota 1.000zł – koszty 

delegacji zagranicznej kto jeździł i gdzie? Co to jest darowizna na działalność 

sportową, czy to anonimowy darczyńca dział 926 – Kultura fizyczna?

Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino odpowiedziała, 

że  darowizna  w  wysokości  7.500zł,  pochodzi  od  Agencji  Nieruchomości 

Rolnych Skarbu Państwa, natomiast  delegacje,  są to środki przeznaczone dla 

pracowników, ale jeszcze nikt nigdzie nie pojechał bo nie ma środków, najpierw 

musi zostać podjęta uchwała przez Radę.     

Burmistrz Karlina Pan Miśko doprecyzował, że darowizna pochodzi od firmy 

działającej w rolnictwie HaGe Polska, która funkcjonuje w Pobłociu i zostanie 

ona  przeznaczona  na  dofinansowanie  klubów  sportowych,  również  klubu 

z Pobłocia Wielkiego.  

Pan Piotr Gwóźdź  przypomniał, że został zgłoszony wniosek formalny, który 



powinien być od razu głosowany, następnie zwrócił się z pytaniem, czy tego 

typu  wniosek  był  dobrze  sprecyzowany  i  czy  należy  go  przegłosować?  Czy 

w wyniku głosowania będą konsekwencje w samym budżecie i czy będzie to 

skutkowało na prognozę finansową?    

Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino powtórzyła, że 

zostały zbilansowane dochody i wydatki i w przypadku, kiedy padła propozycja 

wyłączenia  12.000zł  z  wydatków  należy  wyłączyć  12.000zł  z  dochodów, 

dlatego powinna paść propozycja, co zrobić z tą kwotą, czy to będzie nadwyżka 

budżetowa, czy będzie jakaś inna propozycja?     

Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pani  Tamara  Korzeniowska 

zaproponowała zmniejszenie deficytu o kwotę 12.000zł.

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  poprosił  o  dokładne  sformułowanie 

wniosku.

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zgłosiła 

wniosek  formalny  o  wykreślenie  w  dziale  926  –  Kultura  fizyczna  kwotę 

12.000zł  tj. zwiększenia wydatków z tytułu zatrudnienia trenera piłki nożnej w 

Referacie Sportu od września 2011 roku trenera piłki nożnej z jednoczesnym 

zmniejszeniem o kwotę 12.000zł deficytu w budżecie. 

Pan Albin Kryger Prezes Klubu Sportowego ,,Płomień” Pobłocie Wielkie 

zwrócił  się  do  radnych  z  prośbą  o  pozytywne  rozpatrzenie  zatrudnienia 

szkoleniowca.  Obecnie  w  Pobłociu  Wielkim  jest  grupa  trenujących 

dziesięciolatków,  nie  mogą  grać  w  drużynie  młodzików,  ale  gdyby  był 

szkoleniowiec  mógłby  się  nimi  zająć.  Nie  jest  problematyczne,  by  trener 

trenował piłkarzy w Pobłociu, Karlinie, czy Karścinie, tydzień jest długi.    

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że pewnego toku maszyny nie 

uda się zatrzymać, jeśli został zgłoszony wniosek formalny należy przystąpić do 
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jego przegłosowania, wielu z radnych nie jest ekspertami w dziedzinie sportu, 

ale każdy dokładnie wysłuchał argumentów i podejmie decyzję. 

Za  przyjęciem  wniosku  zgłoszonego  przez  Panią  Tamarę  Korzeniowską 

głosowało  5  radnych,  4  było  przeciwnych,  3  wstrzymało  się  od  głosu. 

W wyniku jawnego głosowania wniosek został przyjęty. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.

Za  podjęciem uchwały  wraz  z  przyjętą  poprawką głosowało  9  radnych, 

1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania 

uchwała Nr XI/93/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.

Ad. 3b

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy 

finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zawróciła się 

z  pytaniem  o  kwotę  80.000zł  –  zwiększenie  wydatków  inwestycyjnych  na 

zadaniu pn. ,,Budowa Muzeum Historii Naturalnej”, nie zostało opisane z jakiej 

przyczyny.   

Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  wyjaśniła,  że 

wnioskowała o zwiększenie środków o 20%, ponieważ w momencie kiedy był 

określany  koszt  wykonywania  dokumentacji  w  2010  roku  w  październiku 

ułożony  był  program  funkcjonalny  muzeum,  od  miesiąca  lutego,  kiedy  to 



zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu i rozpoczęły się spotkania 

robocze  na  temat  muzeum  z  różnymi  fachowcami,  jaki  ma  być  wygląd 

wewnątrz  i  na  zewnątrz,  została  wspólnie  opracowana  koncepcja  i  na  jej 

podstawie  zrobione  zostało  ponownie  rozeznanie,  różni  specjaliści 

przedstawiający swoje oferty, np. od spraw informatycznych, automatyki, czy 

grafiki  komputerowej  widać  potrzebę  zwiększenia  środków.  Poinformowała 

obecnych, że w ostatnim czasie, kiedy odwiedziła muzeum Koziołka Matołka 

w Pacanowie rozmawiała z dyrektorem muzeum i pracownikami, zobaczyła jak 

to wygląda, jak wygląda automatyka. Skala przedsięwzięcia w Karlinie została 

niedoszacowana, stąd wniosek o zwiększenie środków o 20%. Kiedy zostanie 

ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowana kwota 

mogłaby okazać się niewystarczająca.       

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy trzy – 

cztery  miesiące  wcześniej,  kiedy  był  bój  o  czterysta  tysięcy,  to  nie  było 

wiadomo,  że  koszty  wzrastają?  Wtedy  trzeba  było  decydować,  że  potrzeba 

więcej pieniędzy, nie 400.000, a prawie 500.000zł.

Pani Wioletta Ryndziewicz odpowiedziała, że trzy – cztery miesiące wcześniej 

nie  miały  miejsca  spotkania  robocze,  kiedy  trwają  wspólne  prace  nad 

programem  funkcjonalno  -  użytkowym,  nie  było  również  do  końca 

sprecyzowane, co też w tym muzeum ma się znaleźć, jak ma wyglądać. Teraz, 

kiedy  przyjeżdżają  różni  fachowcy  ta  ,,bryła”  zaczyna  się  wypełniać. 

Powiedziała,  że  odwiedziła  muzeum  w  Pacanowie  i  Bolkowie,  tam  trzeba 

pojechać  i  zobaczyć,  to  jest  raj  dla  dzieci,  tak  też  jest  w  przypadku  Parku 

Jurajskiego w Bałtowie. Dodała, że gdyby Muzeum Historii Naturalnej udało się 

zrealizować w takiej postaci jaka jest przewidywana, to byłoby to bardzo dobre 

i  korzystne  posunięcie  dla  społeczności  gminnej.  Wspomniane  muzea 

odwiedzają całe rodziny z najodleglejszych zakątków kraju i świata. Dodatkowo 

w Bałtowie można wynająć nocleg, zatrzymać się i spędzić tam trzy – cztery dni 
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pełne  atrakcji.  Cały  czas  kompleks  ten  się  rozwija,  rok  temu  zakończono 

budowę stadniny koni, pensjonatów, obecnie budowany jest stok narciarski. 

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że wierzy, iż będzie tam raj dla dzieci, a tu 

dla robiących inwestycje.  Dodał,  że  tam kompleks rozwija się sukcesywnie, 

a  w  Karlinie  inwestycja  ma  być  zrobiona  od  zera  do  samego  końca. 

Wspominany wcześniej dom w Szymbarku postawiony do góry nogami, już taki 

sam postawiony został w Łebie, nie trzeba jechać daleko i ponosić większych 

kosztów.

Pani  Wioletta  Ryndziewicz  odpowiedziała,  że  nie  zgadza  się  z  tą  opinią, 

zarówno ona jak też jej  znajomi chętnie jadą do Szymbarka.  Dodała,  że jest 

mnóstwo szkół, w związku z tym należy spodziewać się mnóstwa wycieczek 

szkolnych z całej Polski, łącząc to na przykład z wyjazdem nad morze.        

Pani Grażyna Tomczyk Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

odwiedziła Muzeum Techniki w Warszawie i uważa, że osoby jadące z południa 

odwiedzą  to  muzeum,  po  co  później  miałyby  przyjechać  do  Karlina.  Domy 

stojące na dachu w Szymbarku i Łebie, nie widać między nimi żadnej różnicy, 

jest to coś ciekawego, ale w Karlinie nie będzie wielu chętnych, najpierw pojadą 

do  Warszawy,  może  później  zdecydują  się  na  przyjazd  do  Karlina,  aby 

porównać.   

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  stwierdził,  że  jest  zasadnicza 

różnica między Centrum Kopernika w Warszawie, a planowanym Muzeum w 

Karlinie.  Nie  da  się  tego  porównać.  Doda,  że  również  odwiedził  Centrum 

Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Chopina, nie oznacza 

jednak, że jeśli ktoś odwiedzi Centrum Kopernika, to nie będzie zainteresowany 

czymś, czego się nie da w Polsce powtórzyć. Można zbudować wiele domów 

stojących  na  dachu,  czy  otworzyć  wiele  parków  jurajskich,  ale  nie  da  się 

powielić czegoś, co związane jest z ropą w Karlinie. 



Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, 

że dyskusja na temat tego czy budować muzeum, czy też nie już zapadła, teraz 

chciałaby się dowiedzieć dlaczego o 20% wzrosły koszty projektu?

Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że szacunek kosztów robiony był jesienią 

roku 2010,  a  Pani  Ryndziewicz  wcześniej  już  wyjaśniała  przyczyny wzrostu 

kosztów. W ostatnich miesiącach rozpoczęły się konkretne rozmowy i dyskusje 

z  firmami,  które  brały  udział  między  innymi  w  projektowaniu  Centrum 

Kopernika,  Muzeum  Chopina   i  wielu  innych  miejsc.  Na  podstawie  tych 

konsultacji, rozmów i uszczegółowiania scenariusza na to zadanie okazało się, 

że  zaplanowane  środki  są  niewystarczające.  Nawet  jeśli  zostanie  ogłoszony 

konkurs,  to  nikt  za  te  pieniądze się  nie  zgłosi.  Dziś  nowoczesne techniki  są 

bardzo  drogie,  a  na  rynku  polskim  jest  mało  firm,  które  zajmują  się 

projektowaniem tego typu instalacji, z tego też względu ich ceny są wyższe, niż 

firm  informatycznych,  czy  projektowania  cyfrowego  w  Białogardzie, 

Koszalinie,  Kołobrzegu,  czy  Szczecinie,  to  jest  inny  poziom cen.  W dużych 

miastach  koszt  projektu  w stosunku do inwestycji  dochodzi  do  5%,  czyli  w 

przypadku Karlina byłaby to kwota około 2.000.000zł, a jest szansa na zrobienie 

tego za 1/4 tej kwoty, stąd propozycja zmiany i zwiększenia środków w roku 

przyszłym.     

Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pani  Korzeniowska  podkreśliła,  że 

w lutym mówiło się o tym, iż Gmina z budżetu wydaje tylko 400.000zł,  ani 

grosza  więcej.  Przyjechało  wtedy  tylu  specjalistów,  aby  przekonywać  do 

budowy muzeum, a nie sprawdzono, jakie są koszty dokumentacji. 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  zapytał,  czy  po  raz  trzeci  ma 

powtórzyć dlaczego zaistniała taka sytuacja, że nikt przed sesją lutową nie robił 

tego typu konsultacji, dlaczego miało być wdrażane coś na co nie było zgody, 

nie  było  decyzji?  Zaczyna  się  od  podjęcia  decyzji,  a  dopiero  później  dalsze 
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działania. Specjaliści obecni na sesji nie byli projektantami, nie byli to fachowcy 

od projektowania w nowych technikach wizualnych, multimedialnych i trudno 

było oczekiwać na tamtym etapie, że ktoś szczegółowo określi,  czy ta kwota 

będzie  właściwa.  Podkreślił,  że  nie  wszystko  uda  się  przewidzieć  i  idealnie 

zaplanować.       

Pani Grażyna Tomczyk  zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo, że do końca 

roku te koszty nie wzrosną?

Burmistrz  Karlina  Pan  Miśko  odpowiedział,  że  propozycja  zmiany  jest 

wynikiem ostatnich rozmów i ustaleń. Jeśli ta zmiana zostanie zaakceptowania, 

to maksymalnie do połowy sierpnia zostanie ogłoszony konkurs i określony czas 

na składanie ofert. Dodał, że ma nadzieję, iż znajdą się oferenci za zaplanowaną 

kwotę i na dzień dzisiejszy po dobytych rozmowach można stwierdzić, że tak. 

Jeśli  nie  będzie  oferty,  to  znów  będzie  trzeba  dyskutować  na  ten  temat. 

Teoretycznie koszty mogą wzrosnąć.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  zaproponował  pozostawienie  400.000zł  i  poczekać, 

jakie zostaną złożone oferty i jeśli ktoś złoży ofertę, że zrobi to za 450.000zł, to 

można  na  to  przystać.  Powiedział,  że  chciałby  przypomnieć  jak  wyglądała 

sprawa  z  budową  hali,  przez  dziesięć  lat  studia,  projekty,  co  pewien  czas 

ponoszono dodatkowe koszty, a w momencie ogłoszenia przetargu trzeba było 

zrobić aktualizację i wydać tyle samo, ile wydano przez kilkanaście poprzednich 

lat.  

Pan  Waldemar  Miśko  stwierdził,  że  należy  mieć  jakąś  wiedzę  na  temat 

prowadzenia  inwestycji,  zwłaszcza  rzędu  kilkunastu,  czy  kilkudziesięciu 

milionów, ale ktoś kto nie ma takiej wiedzy nie powinien się tak jednoznacznie 

wypowiadać. Można to zrobić jedynie porównując, jak się to odbywa w innych 

miejscach,  w  innych  samorządach.  Nie  da  się  przewidzieć  wszystkiego  od 

początku  do  końca.  Za  projekt  na  halę  zapłacono  100.000zł,  przy  budżecie 



20.000.000zł,  to  była  bardzo dobra  i  atrakcyjna  cena.  W związku ze zmianą 

przepisów  trzeba  było  doprojektować  projekty  wykonawcze,  ale  nawet  jeśli 

dodane zostaną dodatkowe koszty, to i  tak koszt  będzie poniżej 5% wartości 

inwestycji. Natomiast co do propozycji, by dać ogłoszenie i czekać na oferty, 

jeśli już dziś wiadomo na podstawie rozeznania, że nie będzie oferty za kwotę 

400.000zł,  to  nie  należy  spodziewać  się,  że  jakakolwiek  wpłynie.  To  jest 

nietypowe przedsięwzięcie, to nie jest zwykły projekt techniczny na drogę, czy 

budynek,  tu  jest  potrzebna  praca  techniczna  w  technikach  multimedialnych, 

chociażby zaprojektowanie wybuchu ropy, tego nigdzie w Polsce nie ma. Praca 

projektantów też  będzie  kosztowała,  biorąc  pod uwagę ceny,  które  w Polsce 

funkcjonują, czyli 5% koszt dokumentacji w stosunku do wartości inwestycji, to 

cena 480.000zł jest niewielką kwotą.      

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że  nie zawsze uda się  precyzyjnie  zaplanować przedsięwzięcie  inwestycyjne. 

Dodał,  że  jest  zatrudniony w prywatnej  firmie,  w której  wydawałoby się,  iż 

można  wszystko  dokładnie  zaplanować,  ale  tak  nie  jest.  W roku  ubiegłym 

zaplanowano  1.000.000EURO  na  inwestycję,  której  realizacja  miała  miejsce 

w marcu, czyli od czasu planowania minęły cztery miesiące, a okazało się, że 

niedoszacowano   o  około  10%  kosztów.  Nie  da  się  w  100%  przewidzieć 

wszystkiego.    

Pani  Tamara  Korzeniowska  zapytała,  skąd  się  wziął  koszt  dokumentacji 

w wysokości 5% wartości inwestycji.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że z informacji, jakie 

posiada  od  projektantów,  wynagrodzenia  w  takiej  wysokości  sobie  życzą 

projektanci  z dużych ośrodków, a to informacja ta  jest  powszechna.  Jeśli  się 

projektuje  inwestycję  za  kilkaset  tysięcy  złotych,  czy  za  milion  w  Karlinie, 

Koszalinie, czy Białogardzie, to jest inna cena, jednak to przedsięwzięcie jest 
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zupełni inne, bardzo poważne, za poważne kwoty i technicznie oraz projektowo 

bardzo  skomplikowane.  Powiedział,  że  dzwonili  przedstawiciele  firm 

z  zapytaniem jakie  są  ujęte  środki  w  budżecie,  ponieważ  są  zainteresowani 

przystąpieniem do konkursu,  ale  kiedy padła  kwota 400.000zł,  to nie  chcieli 

słyszeć o przystąpieniu, a na pytanie o ceny na ich rynku odpowiedzieli, że jest 

to  od   minimum  3  do  5%  wartości  inwestycji.  To  nie  jest  łatwe  zadanie 

w projektowaniu tu nie wystarczy program komputerowy i zwykłe umiejętności 

techniczne, jest to inny rodzaj projektu, tu również potrzebna jest praca twórcza, 

potrzebna jest również wizja, jak ma to funkcjonować w przyszłości. 

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  zwrócił  się  do 

Przewodniczącego  Rady  mówiąc,  że  podał  przykład  inwestowania  w  jego 

zakładzie  pracy,  a  należy  zobaczyć  w  budżecie  Gminy,  na  przykład 

administracja  publiczna  –  986.704,58zł,  czyli  wszystko  można  dokładnie 

wyliczyć, zapisano co do grosza. 

Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że są to dwie różne kwestie, to jest szacowanie,  a 

budżet się bez przerwy zmienia i nikt nie powiedział, że jego wykonanie będzie 

dokładne co do grosza.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział, że obecny etap, to planowanie koncepcji, tego co tam będzie, czy to 

na podstawie tego co zostanie zaplanowane i zapytał czy również projektanci 

będą wnosić swoje pomysły?

Burmistrz  Karlina  Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  zostanie 

ogłoszony  konkurs  na  szczegółowy  program  funkcjonalno  –  użytkowy,  ale 

założenia do tego konkursu muszą zostać podane, nie szczegółowe, ale ogólne, 

co  ma  się  tam  znajdować.  Natomiast  oferty  będą  zawierały  niektóre 

szczegółowe rozwiązania, nie projektowe, tylko jak otoczenie tego obiektu ma 

wyglądać,  czy  ścieżki  dydaktyczne.  Nagroda  w  konkursie,  to  będzie  tak 



naprawdę  zapłata  za  projekt  techniczny,  dla  osoby,  która  wygra  konkurs, 

natomiast  na  etapie  wyboru  scenariusza  oceniana  będzie  atrakcyjność, 

dydaktyka, czy rozrywka.     

Pan Sławomir Kaczmarek zapytał, czy uwzględniane będą propozycje od osób 

obecnych na sesji, robić jakiś ruch społeczny wokół projektu.

Pan Waldemar Miśko  odpowiedział, że w każdej chwili można zgłosić jakiś 

pomysł i może to być uwzględnione w ocenie tego co zostanie złożone przez 

firmy chętne do projektowania.  Takim pomysłem może być miasto miniatur, 

tego typu pomysły mogą być zgłaszane.  

Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pan  Kaczmarek 

zaproponował budowę sali w której mogłyby być organizowane koncerty. 

Pan Miśko powiedział, że nie jest przekonany, czy w takim obiekcie powinna 

być  prowadzona  tego  typu  działalność.  Dodał  też,  że  nie  zostanie  zrobione 

wszystko  od  razu,  jest  tam dużo  terenu,  aby  można  było  to  rozbudowywać 

o  pewne  elementy.  Jest  teren  po  drugiej  stronie  ulicy  Koszalińskiej,  czy 

w kierunku wysypiska, to również są grunty należące do Gminy.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  zgłosił  wniosek 

formalny  o  wykreślenie  z  projektu  uchwały  zwiększenia  wydatków 

inwestycyjnych z zadania ,,Budowa Muzeum Historii Naturalnej” w latach 2012 

kwoty 80.000zł i pozostawienie kwoty 400.000zł.  

Za  przyjęciem  wniosku  zgłoszonego  przez  Pana  Bogdana  Piłkowskiego 

głosowało  4  radnych,  5  było  przeciwnych,  3  wstrzymało  się  od  głosu. 

W wyniku jawnego głosowania wniosek został odrzucony. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytała 
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o  nowe  zadanie  inwestycyjne  realizowane  przez  Związek  Miast  i  Gmin 

Dorzecza Parsęty pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 

Terenie Dorzecza Parsęty” co to za inwestycja? 

Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  chodzi  o  projekt  związany 

z termomodernizacją obiektów  użyteczności publicznej, takim przykładem jest 

Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie montowane będą pompy ciepła. Jest program 

do którego Związek składa w tej chwili aplikację, gdzie można otrzymać 30% 

dotacji.  

Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  dodała,  że 

warunkiem,  aby  móc  otrzymać  dofinansowanie  jest  spełnienie  audytu 

energetycznego,  muszą  zostać  osiągnięte  wszystkie  wskaźniki  i  dodała,  że 

Związek składa wniosek na termomodernizację w imieniu czterech Gmin.   

W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 

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

wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XI/94/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 3c

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia 

Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej. 

Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino  wyjaśniła,  że 

zmiana dotyczy w paragrafie 1 pkt 2, wcześniej był zapis, że będzie to zakup 

dwóch kardiomonitorów dla Szpitala  Powiatowego w Białogardzie  w kwocie 



20.000zł,  obecnie  jest  to  zakup  sprzętu  medycznego,  kardiomonitorów, 

materaców  przeciwodleżynowych,  pomp  infuzyjnych,  nie  ma  to  wpływu  na 

budżet Gminy, ponieważ uchwała jest już podjęta.  

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

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

Nr XI/95/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 3d

Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  Powiatowi 

Białogardzkiemu pomocy finansowej. 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

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

Nr XI/96/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 3e

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia 

zgody na objęcie części terenów Gminy Karlino  granicami Słupskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem, czego dotyczy zmiana w uchwale?
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Pan  Maciej  Myczka  Kierownik  Referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki 

Nieruchomościami  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie wyjaśnił,  że  zmiana 

dotyczy tylko pierwszego punktu, ponieważ według starej ewidencji  gruntów 

powierzchnie  działek  zostały  określone  dwa miejsca  po  przecinku,  a  Zarząd 

Strefy  zażyczył  sobie  według nowych  przepisów co do metra.  Uprzedził,  że 

w przyszłości takie sytuacje mogą się zdarzyć, dlatego, że wcześniej pomiary 

dokonywane były na innym sprzęcie, mniej precyzyjnym. 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

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

Nr XI/97/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 3f

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Miejsko  –  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów 

Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino na rok 2011.

Pani  Grażyna  Kogut  Przewodnicząca  Miejsko  –  Gminnej  Komisji  ds. 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  powiedziała,  że  zmiana  wynika 

z  potrzeby  opłat  za  wywiady  środowiskowe  na  podstawie  umowy zlecenie, 

ponieważ pracownicy  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  nie 

wyrażają  zgody  na  wykonywanie  ich  nieodpłatnie,  jest  to  kwota  3.000zł, 

przewidywanych jest około czterdziestu wywiadów, proponuje się o ta kwotę 

pomniejszyć środki przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy.

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

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

Nr XI/98/11 została podjęta. 



Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 3g

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia 

wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu 

jej poboru na terenie Gminy Karlino.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem dlaczego podejmowana jest ta uchwała, skoro dwa miesiące temu 

podejmowana  była  uchwała  w  sprawie  przekazania  obsługi  targowiska  Pani 

Prezes  Wach,  miała  się  tym zająć,  a  teraz  okazuje  się,  że  uchwała  ma  być 

zmieniona znowu i zajmować się ma tym ktoś inny, po co podejmowana była 

poprzednia uchwała? Dlaczego ta Pani jej nie realizuje, skoro powinna?

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że Spółka odmówiła 

podpisania  umowy  na  obsługę  targowiska  ze  względu  na  wysokość 

wynagrodzenia,  twierdząc,  że  za  20% nie  jest  w stanie  wywiązać się  z tego 

obowiązku. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  zapytał,  czy  Karlińskie  TBS  będzie  w  stanie  się 

wywiązać za taką wysokość wynagrodzenia?

Pan  Waldemar  Miśko  zaproponował  skierowanie  tego  pytania  do  Prezesa 

Karlińskiego TBS na najbliższej sesji.

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski  powiedział, że zwrócił się 

z pismem do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie jakie były wpływu do budżetu 

Gminy  w dniu  18  czerwca  br.  i  otrzymał  odpowiedź,  że  1.006zł.  Na  rynku 

w  tym  dniu  było  jedenaście  straganów  o  powierzchni  18m2,  za  każdy  taki 
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stragan  według stawek ustalonych  w poprzednim roku powinno się  zapłacić 

280zł, za to powinno być ponad 3.000zł. Nie rozumie dlaczego wywóz śmieci 

z targowiska jest 24.276,55zł, a wywóz śmieci ze Szkoły Podstawowej 18.976zł, 

tam jest  jeden  pojemnik i  za  wywóz  śmieci  z  targowiska  i  szkoły  płaci  się 

42.000zł.  Dodał,  że  słyszał,  że  handlujący  często  przywożą  śmieci  z  innych 

rynków,  na  których  nie  można  zostawiać  śmieci,  a  przywozi  się  i  zostawia 

w  Karlinie.  Nie  jest  wielką  inwestycją  i  gdyby  dyrekcja  szkoły  zakupiła 

zamykany pojemnik to nikt by śmieci nie podrzucał, postawić drugi, taki jaki 

stoi koło amfiteatru, który byłby tylko dla targowiska i wtedy byłoby wiadomo, 

jak  śmieci  są  zbierane.  Jeżeli  z  targowiska  większość  śmieci  to  śmieci 

organiczne, lub makulatura, to dlaczego nie przekazać ich do pojemników do 

zbiórki  selektywnej,  nie  byłyby  ponoszone  tak  duże  koszty,  bo  na  rynku 

naprawdę są pieniądze i na tym można zarabiać,  tylko trzeba chcieć to robić 

porządnie  i  sprawdzać  ludzi,  którzy  pobierają  wszystkie  opłaty  na  rynku. 

Zapytał  dlaczego  tak  wielkie  koszty  ponoszone  są  na  targowisku  za  wywóz 

śmieci? Pani Wach twierdzi, że obsługa jest to nieopłacalna, to niech zrezygnuje 

z pracy jeśli  nie umie sobie poradzić. Uzasadniano, że przejmuje ZBK, czyli 

spółka która ma sprzęt, a teraz okazuje się, że nie chce się podjąć obsługi.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  powiedział, że w sprawie kosztów 

należałoby zwrócić się formalnie do Prezesa Augustyniaka,  który do tej pory 

zarządzał i jeśli zostanie podjęta uchwała nadal będzie zarządzał targowiskiem. 

Najlepiej zwrócić się na piśmie, a wtedy na następnej sesji zostanie wyjaśnione, 

dlaczego tak mało wpływa pieniędzy z tytułu opłaty targowej i  dlaczego tak 

duże są koszty za wywóz śmieci. 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Gwóźdź  upewnił  się,  że  pomimo 

podęcia uchwały, to nowa spółka nigdy nie zarządzała targowiskiem.

Pan Waldemar Miśko  wyjaśnił,  że  umowa trwa dopóki nie  została  zawarta 
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Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że rozmawiał na rynku i za kwotę 20.000zł 

ktoś  byłby  zainteresowany  dzierżawą  targowiska,  byłby  wpływ  do  Gminy, 

dzierżawca ponosiłby wszystkie wykazane koszty przez Prezesa KTBS i miałby 

jeszcze z tego zyski. Chyba najlepszy wniosek jest, że idą pieniądze bokiem.   

Burmistrz  Karlina  Pan  Miśko  powiedział,  że  Pan  Piłkowski  może  złożyć 

stosowny projekt uchwały, bo znów posądza kogoś o kradzieże. Każdy radny 

może  złożyć  projekt  uchwały,  która  pozwoli  na  ogłoszenie  przetargu  na 

zarządzanie targowiskiem.

Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie  podkreśliła, że 

Pan  Piłkowski  nie  sugerował  żadnych  kradzieży,  cały  czas  mówi 

o nieszczelności systemu. Dodała, że sama była świadkiem, kiedy robiąc zakupy 

u jednej z osób handlujących na ryneczku przed godziną 10-tą w sobotę Pani 

zaczęła zwijać swoje stanowisko, ponieważ jak powiedziała zaraz mieli przyjść 

pracownicy zainkasować opłatę targową, z tego wniosek, że do godziny 10-tej 

nikt opłaty nie pobrał, tu nie chodzi o kradzieże, tylko o uszczelnienie systemu.  

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  stwierdził,  że  to  Pani  Piskorek 

mówi  o  uszczelnieniu  systemu,  natomiast  Pan  Piłkowski  mówi  o  strumieniu 

pieniędzy, który idzie bokiem i dodał, że uszczelnienie systemu jest właściwym 

zwrotem w  tym  momencie.  Powiedział,  że  godziny  pobierania  opłat  można 

sprawdzić i inkasent musiałby kilka razy w ciągu dnia zbierać opłaty. Zostanie 

na ten fakt zwrócona uwaga Prezesowi, aby przeorganizował system.  

Pan Bogdan Piłkowski podkreślił, że mówi o tym, że osoby pobierające opłaty 

nie stosują się do stawek uchwalonych przez poprzednią Radę, dlatego twierdzi, 

że pieniądze idą bokiem, ponieważ nie wpływają do budżetu Gminy.    

Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że 
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jesienią będą podejmowane uchwały okołobudżetowe i wtedy będzie możliwość 

przyjrzenia  się  uchwale  w  sprawie   określenia  wysokości  opłaty  targowej. 

W Białogardzie przychodzi inkasent i wypisuje kwity o godzinie 8-ej, później 

o  10-tej,  nie ma tam też zostawiania  śmieci  na targowisku,  handlujący  mają 

obowiązek zabrania swoich śmieci.  

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

przypomniał,  że  na  wcześniejszych  posiedzeniach  Rady  mówiono  o  tym,  że 

przeprowadzone będą niezapowiedziane kontrole inkasentów na targowisku, czy 

były przeprowadzane?  

Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie jest w stanie powiedzieć, czy takie 

kontrole miały lub czy będą miały miejsce.

Za  podjęciem uchwały  głosowało  11  radnych,  1  był  przeciwny,  nie  było 

wstrzymujących  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XI/99/11 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował przeciw.

Ad. 3h

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  zbycia  w  drodze  przetargu 

nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino obręb 004, oznaczonych 

w ewidencji gruntów jako działki nr 229/3 o pow. 440m2  i 230 o powierzchni 

514m2 

W  wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  radnych  uchwała 

Nr XI/100/11 została podjęta. 



Ad. 3i

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej 

na  poprawę  warunków  zagospodarowania  nieruchomości  przyległych 

położonych  na  terenie  miasta  Karlino  obręb  004,  oznaczonych  w  ewidencji 

gruntów jako działki nr 430/25 o pow. 0,0461ha, 430/26 o pow. 0,0261ha, 424/3 

o pow. 0,0099ha i 424/4 o pow. 0,0150ha.

W  wyniku  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  XI/101/11  została 

podjęta. 

Ad. 3j

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przedstawił  treść  projektu  uchwały  w  sprawie  udzielenia  dotacji  w  kwocie 

304.408,00zł dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Michała Archanioła Plac 

Jana Pawła II nr 8 w Karlinie na wykonanie zadania pn. przebudowa, remont 

i  zagospodarowanie  terenu  zabytkowego  kościoła  w  Karlinie  realizowanego 

w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 

Zachodniopomorskiego.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  dlaczego  ta  uchwała  ma  być  wywieszona  na  tablicy  ogłoszeń, 

a pozostałe nie? 

Pan Wojciech Jankowski wyjaśnił, że tak stanowią przepisy.

Pan Bogdan Piłkowski  dodał, że szkoda, iż nie ma opinii zainteresowanego, 

czyli Proboszcza.                        

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 
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z pytaniem, czy jest to w ramach projektu, który otrzymał dotację, a to byłby 

wkład własny?

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, 

że  podejmując  uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  wyrażono  zgodę  na 

zabezpieczenie tych środków, a uchwała dzisiejsza to zgoda na ich przekazanie.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał 

się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XI/102/11 została 

podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował przeciw.

Ad. 4

Pan  Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

chciałby  dowiedzieć  się  od  organizatorów  ,,Nocy  Świętojańskiej”  kto  był 

sponsorem wódki, która była spożywana w czasie imprezy?  

Pani  Danuta  Piwowarczyk  Sekretarz  Urzędu  Miejskiego  w  Karlinie 

odpowiedziała,  że  sponsorem była  osoba  prywatna  i  przypomniała,  że  radni 

otrzymali zaproszenia, Pan Piłkowski został również zaproszony do stolika.

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że jest abstynentem, ale coś jest nie tak, nie 

wie co to była za wódka,  skąd się wzięła i  skąd pochodzą na nią pieniądze, 

następnie dodał, że nie ma się co dziwić, że organizowane imprezy w Karlinie są 

tak kosztowne.    

Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino poinformowała 

obecnych, że nie były na ten cel wydatkowane żadne środki z budżetu. 

Pani  Grażyna  Tomczyk  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z  pytaniem,  jak  przebiegają  spotkania  z  właścicielami  mieszkań  w  centrum 



miasta w sprawie rewitalizacji?

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  stwierdził, że jest pesymistą i nie 

jest  przekonany,  czy  uda  się  złożyć  wniosek  o  dofinansowanie.  W  wielu 

przypadkach właściciele nie chcą lub ich nie stać. Różne są przyczyny. Gmina 

jest  za,  Gminna Spółdzielnia,  która  jest  właścicielem niektórych lokali  i  jest 

również zainteresowana realizacją. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z  pytaniem  dotyczącym  ulicy  Białogardzkiej  przy  posesji  Państwa 

Baranowskich i Pana Ruszkowskiego, czy chodnik nadal się zapada i zbiera się 

woda w nieruchomości?

Pani Anna Semenowicz Rana Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, czy cena 

za  działkę  nabytą  bez  przetargu  na  poprawę  warunków  różni  się  od  ceny 

nieruchomości do przetargu?

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskie w Karlinie zwrócił się z pytaniem, 

czy ruszyło się już coś w temacie budowy zaplecza sportowego w Karścinie?

Pani Tamara Korzeniowska zapytała o sprawę zgłoszoną przez Panią Zajfert, a 

dotyczącą  drogi w Koziej Górze?

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział,  że mieszkańcy ulicy Ogrodowej zwracali 

się do niego z prośbą o przekazanie, aby Straż Miejska jeździła częściej ulicą 

Moniuszki, bo często na ławeczkach, które są przy drodze odbywają się libacje 

alkoholowe,  wulgarne  słowa,  aby  się  tym  zainteresować.  Druga  sprawa,  to 

zabrany  wreszcie  pojemnik  do  selektywnej  zbiórki  odpadów,  ale  przy 

ławeczkach należałoby postawić jakieś kosze na śmieci. Zapytał też, czy kosz na 

śmieci,  który  jest  ustawiony  przy  amfiteatrze  postawiony  był  tylko  na  czas 

imprezy, czy postawiony jest na stałe, teraz jeden wielki kontener stoi z boku, 

a drugi znów postawiony jest na chodniku.
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Pani Anna Semenowicz powiedziała, że na ulicy Ogrodowej jest zakaz wjazdu 

od ulicy Bolesława Chrobrego, ale nagminnie jeżdżą tam rowerzyści,  wbrew 

przepisom,  co  stwarza  niebezpieczne  sytuacje  na  drodze,  strażnicy  mogliby 

zwrócić na to uwagę.

Pani  Bożena  Nadziejko  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z  pytaniem,  czy  ruszyły  już  prace  przy  budowie  ścieżki  rowerowej  do 

HOMANITU.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

zwrócił się z pytaniem odnośnie placu zabaw na przystani, na którym ciągle jest 

bałagan  i  są  śmieci,  nieciekawe  towarzystwo,  należałoby  przypilnować  ten 

obiekt. Dodał też, że są tam ustawione huśtawki na sprężynach, które nie mają 

zabezpieczenia  na  podłożu  i  robią  się  tam  bardzo  duże  dziury  w  ziemi, 

należałoby  tam  coś  podłożyć.  Kolejne  pytanie  dotyczyło  remontu  świetlic 

w Gościnku, jak daleko do jego realizacji?

Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski  zapytał, po co było tak wielu 

ochroniarzy na koncercie orkiestry, w trakcie koncertu widać było ochroniarzy 

wychodzących  z  autobusu,  czego  oni  pilnowali,  autobusu,  czy  porządków? 

Wydawane jest bardzo dużo środków na ochronę, a czy jest taka potrzeba? Czy 

Gmina Karlino nie  mogłaby zakupić  sceny profesjonalnej,  jeżeli  przy każdej 

imprezie  wydawanych  jest  kilka  tysięcy,  jest  kilka  imprez  w  roku,  to  daje 

kilkadziesiąt  tysięcy,  gdyby  Gmina  miała  coś  takiego,  co  byłoby 

wykorzystywane  co  dwa  tygodnie,  to  można  byłoby  taką  scenę  wynająć 

i  zarobić na tym. Gdzie  to magazynować? Są garaże na ulicy Koszalińskiej, 

które dzierżawi Pan Anusz i trzyma opony, tam by można było tę scenę trzymać. 

Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że 

spacerując ścieżką nad Kanałem Młyńskim i Parsętą zwróciła uwagę, że teren 

wokół jest bardzo zarośnięty, wykaszanie tego terenu powinno zostać na stałe 



ujęte w planie.        

Pan  Bogdan  Piłkowski  przypomniał,  że  na  poprzedniej  sesji  mówił 

o wysypanym żużlu na cmentarzu przed kaplicą, czy ktoś się tym zajął?     

Ad. 5

Nie zostały zgłoszone żadne wolne wnioski i informacje.

Ad. 6

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że co do rewitalizacji 

centrum,  zmieniły  się  warunki  postawione  przez  Urząd  Marszałkowski. 

Zmniejszyła  się  wysokość  dotacji  z  50  na  40%  i  wyłączono  z  możliwości 

dotowania  właścicieli  lokali  użytkowych,  czyli  muszą  oni  ponieść  koszty 

w 100%,  jest to zmiana niekorzystna i wczorajsze spotkanie z właścicielami 

II kwartału oraz dzisiejsze z III kwartału służy przedstawieniu tej informacji, 

a także podjęciu decyzji przez właścicieli do końca tygodnia. Dodał, że może się 

okazać, iż nie zostanie złożony żaden wniosek o dofinansowanie rewitalizacji. 

Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej 

i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  poinformowała 

obecnych, że w dniu dzisiejszym na ulicy Białogardzkiej odbył się monitoring 

robiony przez firmę Eko – Wodrol, ponieważ wcześniej wykonany przez Gminę 

i przekazany do RWiK uznano za niewiarygodny. Wyjaśniła, że po zapoznaniu 

się z wynikami dziś przeprowadzonego monitoringu odbędzie się w przyszłym 

tygodniu spotkanie odnośnie dalszego postępowania w tej sprawie. Dodała, że 

w trakcie wcześniejszego spotkania jednoznacznie uzgodniono, iż mają zostać 

naprawione uszkodzone elementy w części do której się zgadzają, do pozostałej 
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części są zastrzeżenia  i na podstawie dzisiejszego monitoringu będzie wiadomo 

z czyjej powstały winy. Zostanie przedstawiona również ekspertyza techniczna 

na temat tego, czy spowodowane uszkodzenia mają wpływ na sytuację, jaka ma 

miejsce  w  nieruchomości  należącej  do  Państwa  Baranowskich  i  Pana 

Ruszkowskiego i zbierającej się wody.      

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko wyjaśnił, że kosz przy amfiteatrze 

ustawiony został tylko na czas imprezy, natomiast kiedy rozpocznie się budowa 

ścieżki  rowerowej,  na  dzień  dzisiejszy  nie  potrafi  udzielić  dokładnej 

odpowiedzi. 

Pani Wioletta Ryndziewicz  wyjaśniła, że do końca miesiąca ścieżka powinna 

zostać  wytyczona  przez  geodetę,  ale  dokładnie  kiedy  rozpoczną  się  prace 

jeszcze dziś nie wiadomo.  

Pan Waldemar Miśko na pytanie dotyczące zaplecza w Karścinie powiedział, 

że wystąpiono do firm karlińskich z zapytaniem o cenę za jaką podjęliby się 

wykonania  zaplecza.  Koszt  inwestorski  jest  znany,  w  budżecie  są 

zagwarantowane określone kwoty, ale trzeba zobaczyć jaki jest koszt na rynku. 

Został  złożony  wniosek  do  Lidera  na  dotację  w  wysokości  100.000zł,  ale 

obecnie  zmieniły  się  trochę  zasady.  Wcześniej  jeśli  wniosek  został  złożony 

i zaakceptowany można było rozpoczynać realizację, wówczas byłby to koszt 

kwalifikowany, wykonać z własnych środków i czekać na zwrot. Teraz przed 

podpisaniem umowy nie można rozpocząć prac, gdyby się zaczęło, to wówczas 

będą  to  koszty  niekwalifikowane  i  nie  ma  szans  na  dotację  100.000zł.  Jeśli 

okaże się, że zaoferowana cena będzie atrakcyjna, wówczas zostanie ogłoszony 

przetarg i być może zadanie zrealizowane tylko z własnych środków, ale jeśli 

nie, to trzeba będzie poczekać na dotację, a prace rozpocząć w roku następnym. 

Świetlica w Gościnku, niedługo zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie, 

dodał,  że  dofinansowanie  pochodzi  z  kilku  źródeł  z  których  część  będzie 



finansowana  w  roku  bieżącym,  a  część  w  roku  następnym,  termin  na 

zakończenie  prac,  to  maj  2012  roku.  Na  pytanie  Pana  Piłkowskiego,  czy 

potrzebna jest  tak duża ochrona w trakcie koncertu odpowiedział,  że nie jest 

specjalistą,  ale  są  pewne normy i  ustawa,  która  reguluje  kwestie  organizacji 

imprez masowych, jest to wymóg ustawowy, podkreślił, że należy się ciszyć, iż 

obyło się bez incydentów. Zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, że 

jeśli zostanie wykonany przez niego biznesplan z którego będzie wynikało, że 

zakup sceny i jej wynajmowanie jest interesem dla Gminy, wówczas zostanie 

rozważony jej zakup. Powiedział, że zostanie ustalone, kto jest odpowiedzialny 

za wykaszanie wzdłuż ścieżki, uważa, iż powinna być ona wykaszana na całej 

swojej długości i tak tez było wcześniej, była to szerokość około 1 metra, ktoś 

coś  zaniedbał,  ale  uwaga  zostanie  zwrócona  i  teren  zostanie  wykoszony.  Za 

sprzątanie  terenów  przystani  odpowiedzialny  jest  Referat  Sportu,  Turystyki 

i Rekreacji i również  w tym przypadku zostanie zwrócona uwaga. Na temat 

spożywanego alkoholu odpowiedział, że sponsorem była osoba prywatna.         

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

chciałby wiedzieć, kto był sponsorem, ponieważ chce to zgłosić, a obowiązuje 

ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości.  Dodał,  że  chce  zgłosić  ten  fakt  do 

Komendanta  Straży  Miejskiej,  aby  się  tym zainteresował,  ponieważ   należy 

mieć zgodę, na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.

Burmistrz Karlina Pan Miśko  odpowiedział,  że należało w trakcie imprezy 

podejść i zgłosić to strażnikowi, a nie czekać do dnia dzisiejszego. 

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że chciał ustalić, czy ktoś miał pozwolenie 

na alkohol, czy nie. Zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy powinno być 

zezwolenie.  Przypomniał,  że  mówił  też  o  ulicy  Moniuszki,  żeby  postawione 

zostały tam kosze i by pojawiła się Straż, zwłaszcza w weekendy, bo tam po 

godzinie 2200  jest bardzo głośno. 



47

Burmistrz  Karlina  Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi 

o zakłócenie ciszy nocnej, to policjantowi, ani strażnikowi takie zachowania nie 

przeszkadzają  i  nie  ma  prawa  interweniować  dopóki  nie  będzie  zgłoszenia 

osoby, która czuje się pokrzywdzona. Muszą to zrobić mieszkańcy, którym to 

przeszkadza. Nie ma prawa przeszkadzać policjantowi hałas po godzinie 2200.  

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

odpowiedział,  że  jest  zakaz  spożywania  alkoholu  w  miejscach  publicznych, 

można go spożywać tylko w ściśle określonych miejscach.

Radny  Pan  Bogdan  Piłkowski  stwierdził,  że  oznacza  to,  iż  trzeba  mieć 

koncesję.

Pan Piotr Woś  Zastępca  Burmistrza  na pytanie  dotyczące  drogi  w Koziej 

Górze obok nieruchomości Pani Zajfert  poinformował obecnych, że wpłynęła 

odpowiedź  z  Generalnej  Dyrekcji  Dróg Krajowych w której  stwierdzono,  że 

stan  po  zakończeniu  wykonywanych  przez  nich  prac  jest  lepszy  niż  zastany 

przed budową. Prace zostały przez nich zakończone dwa lata temu i uważają, że 

jej  stan  jest  znacznie  lepszy  niż  poprzednio,  niemniej  jednak  zostanie 

przeprowadzona analiza i wycena jakie będą koszty doraźnej poprawy jej stanu. 

Pan  Maciej  Myczka  Kierownik  referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki 

Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie na pytanie dotyczące cen 

gruntów odpowiedział, że na wycenę działki nie ma wpływu i znaczenia, czy 

jest  to  grunt  nabywany  w  drodze  przetargu,  czy  bezprzetargowo,  natomiast 

wpływ  będzie  jeśli  chodzi  o  cenę  końcową,  ponieważ  do  przetargu  może 

przystąpić kilku oferentów. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina podkreślił, że jest wycena biegłego i 

jest  ona  taka  sama,  nie  ma  różnicy  czy  grunt  sprzedawany  jest  w  drodze 

przetargu, czy nie.    



Pani  Anna  Semenowicz  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytała,  co 

w sytuacji, jeśli działka jest bez dostępu do drogi?

Pan Waldemar Miśko  odpowiedział,  że jeśli  jest  to działka bez dostępu do 

drogi, to nie można tego zbyć w drodze przetargu, ale na wycenę biegłego nie 

ma to wpływu.

Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził,  że  nie  jest  pewien,  czy  dobrze  to  zrozumiał, 

poprosił o wyjaśnienie, co w sytuacji, jeśli zakupiona została działka dwa lata 

wcześniej za kwotę 100zł/1m2, a dziś złożony zostałby wniosek o pozostałe trzy 

metry, czy zostaną one sprzedane również za kwotę 100zł/1m2  jak będzie to na 

poprawę warunków, czy za kwotę 60zł?  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  dodał,  że wszystkim chętnym na 

zakup wydaje się, że skoro jest to obok mojej działki, to powinno być tańsze, 

a  tak  nie  jest,  z  jakiego  powodu ,miałoby  być?  Zasady,  którymi kieruje  się 

biegły,  to  wycena  gruntu  przyległego  podobnie  jak  wyceniona  jest  działka 

rodzima, nie oznacza to że tańsze bo nie ma dostępu do drogi, tylko ile kosztuje 

grunt  w danym rejonie, nie pozwalają na to przepisy.  

Zastępca Burmistrza Pan Woś powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Ogrodową 

i jadących rowerzystów niezgodnie z przepisami, zostanie powiadomiona Straż 

Miejska, zasady ruchu drogowego obowiązują wszystkich użytkowników dróg. 

Jeśli chodzi o roślinkę o której wspominał Pan Piłkowski, jest to okaz chroniony 

i zostanie ona przesadzona w odpowiednim momencie,  na odpowiednie miejsce 

do parku w Lubiechowie. 

Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem, czy ktoś sprawdził, czy dalej nie 

ma okazów takich roślin?

Pani  Wioletta  Ryndziewicz  odpowiedziała,  że  w  trakcie  przygotowań  do 

dokumentacji  projektowej  został  złożony  wniosek  o  wydanie  decyzji 
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i przygotowana karta przedsięwzięcia, która została wysłana do Sanepidu i do 

Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska  o  wydanie  opinii  pod  względem 

ochrony  środowiska,  wróciły  obie  opinie,  w  których  nie  narzucono 

przygotowania raportu oddziaływania na środowisko,  na podstawie tych opinii 

odstąpiono  od  przygotowania  takiego  raportu  i  została  wydana  decyzja 

środowiskowa.  Na  podstawie  uchwalonej  waloryzacji  przyrodniczej  w której 

ujęty jest obszar Gminy Karlino, na mapie wykazane są obszary, gdzie znajdują 

się  gatunki  chronione,  na  które  w  szczególności  należy  zwrócić  uwagę 

i  wspomniane  instytucje  stwierdziły,  że  nie  ma  potrzeby  przeprowadzania 

dodatkowych  działań  w tym temacie.  Została  wydana  decyzja  lokalizacyjna, 

a następnie pozwolenie na budowę.

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza powiedział, że co do wykaszania ścieżki 

ustalone zostanie, kto jest  odpowiedzialny za wykaszanie wokół,  jeśli  chodzi 

o  cmentarz  i  wysypaną  ścieżkę  żużlem  zostanie  przeprowadzona  rozmowa 

z właścicielem firmy ARMAR, aby zostało zastosowane inne rozwiązanie, by 

nie zbierała się woda.  

Pani  Grażyna  Tomczyk  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, dlaczego jedna  z bram wejściowych na cmentarz jest zamknięta? 

Pan Piotr Woś odpowiedział, że wyjaśni dlaczego ta brama jest zamknięta.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej zwrócił się z pytaniem jakie są 

obowiązki  Prezesa  ZBK  Pani  Wach  i  Prezesa  KTBS  Pana  Augustyniaka? 

Zajmują się podobnymi rzeczami, przekazują sobie co chwilę targowiska, czym 

mają się zajmować konkretnie?

Zastępca  Burmistrza  Pan  Piotr  Woś  odpowiedział,  żeby  Pan  Piłkowski 

zwrócił się w tej sprawie  do obu Prezesów z pytaniem, a wówczas oni udziela 

odpowiedzi.



Ad. 7

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 1830 dokonał zamknięcia XI sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:
Ilona Pyrtek-Safaryn


	Protokół Nr XI/11
	z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej
	w dniu 20 lipca 2011 roku
	Otwarcia XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź o godzinie 1500 w Karlińskim Ośrodku Kultury przy ulicy Szczecińskiej 6 w Karlinie. Powitał zebranych radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Karlina (listy obecności załączono do protokołu).
	Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności, na której widniało               11 podpisów stwierdził prawomocność obrad, Nieobecni byli Pan Tomasz Rusiecki, Pani Barbara Michałek i Pani Angelika Matwiejuk z powodu wyjazdu oraz Pan Sławomir Kaczmarek, który dołączy w trakcie obrad. 
	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 poinformował obecnych, że sesja nadzwyczajna  została zwołana ze względu na sytuację w klubach sportowych oraz różne inne sprawy, które znalazły się w zaproponowanym porządku obrad. Od chwili wysłania zawiadomień pojawiły się jeszcze cztery sprawy, które chciałby w dniu dzisiejszym wprowadzić do porządku obrad.  Jest to projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino. Wcześniej podejmowana była uchwała o podobnej treści dotycząca Zarządu Budynków Komunalnych w Karlinie, jednak spółka ZBK nie podjęła się obsługi targowiska w uchwalonej kwocie wynagrodzenia, argumentując to tym, że nie jest w stanie w sposób właściwy zabezpieczyć targowiska, stąd kolejny projekt uchwały zmieniającej, następnie dwie uchwały dotyczące zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004 w drodze przetargu oraz druga w drodze bezprzetargowej i uchwała                   w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku - remont kościoła w Karlinie. Dodał, że umowa pomiędzy Parafią, a Zarządem Województwa nie jest jeszcze podpisana, ale powinno się tak stać już                     w pierwszej połowie sierpnia, a do tej umowy właśnie jako załącznik niezbędna jest jeszcze proponowana uchwała.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie dołączył do składu Rady, od tej chwili na sesji jest obecnych 12 radnych.
	Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie propozycji zmian porządku obrad poprzez głosowanie nad każdą z propozycji osobno.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał dlaczego znów KTBS ma zająć się obsługą targowiska? Czy nowy pracownik sobie nie poradził? Dwa miesiące temu podejmowana już była uchwała w tej sprawie. 
	Pan Piotr Gwóźdź podkreślił, że w tej chwili podejmowana jest decyzja                            o wprowadzeniu tych punktów do porządku obrad, w momencie kiedy będzie ten punkt porządku omawiany można zabierać w tej sprawie głos. Następnie zaproponował przegłosowanie propozycji wprowadzenia do porządku obrad jako pkt 9g) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino.
	Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 10 radnych, 2 było przeciwnych, nie było wstrzymujących się od głosu.               W wyniku głosowania radni podjęli decyzję o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Wprowadzenie jako pkt 9h) projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004 w drodze przetargu. 
	Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 wstrzymał  się od głosu. W wyniku głosowania radni podjęli decyzję o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad.
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 
	Wprowadzenie jako pkt 9i) projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004 w drodze bezprzetargowej. 
	Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 wstrzymał  się od głosu. W wyniku głosowania radni podjęli decyzję o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad.
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu. 
	Wprowadzenie jako pkt 9j) projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku. 
	Za wprowadzeniem projektu uchwały do porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, nie było wstrzymujących  się od głosu. W wyniku głosowania radni podjęli decyzję o wprowadzeniu projektu uchwały do porządku obrad.
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Następnie Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie porządku obrad                   wraz z wprowadzonymi zmianami. 
	Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, nie było wstrzymujących się od głosu. Porządek obrad został przyjęty.
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Porządek obrad:
	1.Sprawy regulaminowe: 
	1.stwierdzenie prawomocności obrad,
	2.przyjęcie porządku obrad, 
	3.przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej.
	2.Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.
	3.Podjęcie uchwał w sprawie:
	1.zmian w budżecie Gminy Karlino na 2011 rok,
	2.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025,
	3.zmiany uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej,
	4.udzielenia Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej,
	5.zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie części terenów Gminy Karlino granicami Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
	6.zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta                                   i Gminy Karlino na rok 2011,
	4.Interpelacje i zapytania radnych.
	5.Wolne wnioski i informacje.
	6.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
	7.Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 
	Ad. 1c
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że protokół z X sesji Rady Miejskiej w Karlinie wyłożony był do wglądu w Biurze Rady, a część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do radnych                 z pytaniem, czy są potrzebne wyjaśnienia do jego treści? 
	Pan  Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     z pytaniem, dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na pytania, które zadał w trakcie poprzedniej sesji od Pani Butrym i Pana Filipowicza, czy jest jakiś termin                 w jakim odpowiedź powinna zostać udzielona?
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nie jest pewien, czy odpowiedzi na zgłoszone pytania powinny być zawarte w protokóle, odpowiedzi miały być udzielone na następnej sesji. Dodał, że przed sesją otrzymał odpowiedź na pytania, które udało się wyłonić w toku dyskusji podczas poprzedniej sesji od Pani Danuty Butrym Dyrektora KOK i jeśli Pan Piłkowski będzie zainteresowany w dalszej części obrad, to zostaną mu one odczytane lub przekazane.       
	Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedziała, że może udzielić odpowiedzi za Pana Filipowicza i dodała, że jeśli odpowiedź nie będzie wystarczająca, wówczas zostanie udzielona na piśmie.    
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź poprosił o wyraźne formułowanie pytań, które zostaną zaprotokołowane.   
	Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie stwierdził, że odpowiedzi nie powinny być zawarte  w protokole z poprzedniej sesji, zwrócił też uwagę na fakt, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, odpowiedź powinna być udzielona do następnej sesji, ale nie sesji nadzwyczajnej tylko planowanej, nie ma więc zastrzeżeń co do trybu udzielania odpowiedzi, nie ma też terminu ustawowego do którego powinna być udzielona odpowiedź na zapytanie. 
	Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Protokół Nr X/11 z X sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30 czerwca 2011 roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 
	Ad. 2 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 30 czerwca do dnia 19 lipca 2011 roku (informacja załączona do protokołu). Podkreślił, że niezrozumiała jest dla niego postawa Zarządu Powiatu, ponieważ kiedy w roku ubiegłym Starostą był Pan Krzysztof Bagiński, a Pan Tomasz Hynda Wicestarostą uzgodniono                      i spisano warunki przejęcia przez Gminę Karlino dróg Wojska Polskiego                     i Kościuszki po remoncie. Wówczas uzgodniono, że oprócz remontu chodników, nawierzchni dróg, miała zostać wykonana kanalizacja teletechniczna, wyłożone trawniki trawa z rolki oraz wymiana starego oświetlenia drogowego. Kiedo Powiat ogłosił przetarg na remont tych dróg okazało się, że nie uwzględniono wymiany oświetlenia, a na pismo z prośbą            o wyjaśnienie tej sprawy, udzielono jednozdaniowej odpowiedzi, że z braku pieniędzy. Dodał, że w budżecie Powiatu na to zadanie ujęta została kwota 3.900.000zł, przetarg zakończył się kwotą 2.600.000zł, czyli pozostała bardzo duża rezerwa, dotacja z Urzędu Wojewódzkiego planowana była na kwotę 1.600.000zł, a przyznana została na kwotę 1.200.000zł. Podkreślił, że jeszcze raz wystąpi podając więcej szczegółów z pismem do Zarządu Powiatu                              z prośbą o przeanalizowanie tej sytuacji. Powiedział, że dzieje się źle i nie powinno tak być, iż nie wykorzystuje się sytuacji realizując jakieś zadanie inwestycyjne, aby więcej do dróg nie wracać i nie niszczyć nowych nawierzchni, bo tak jak  w przypadku wody, kiedy przy realizowanej inwestycji, to co nie zostało ujęte w ramach projektu gospodarki wodno – ściekowej, przyłącza wodociągowe są realizowane przez Spółkę, tak też powinno być               w przypadku oświetlenia. Dodał, że radni na bieżąco będą informowani o tej sprawie. Została z Powiatem podpisana jeszcze jedna umowa na remont drogi Daszewo – Mierzyn. 
	Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował, że nawierzchnia drogi Daszewo - Mierzyn już została wyremontowana i to bardzo szybko, bo w ciągu trzech dni.  
	Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że liczyła na to, iż nawierzchnia drogi zostanie wyremontowana od zakrętu przed Szkołą Podstawową w Daszewie, ale odcinek przed szkołą nie został wyremontowany. 
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko stwierdził, że był przekonany, iż odcinek przed szkołą również zostanie wyremontowany. Przypomniał, że podobna sytuacja miała miejsce przy remoncie nawierzchni drogi Karlino – Pobłocie Wielkie, wtedy również wyremontowany został odcinek z Kowańcz – Pobłocie, a odcinek od Kowańcza do Karlina pozostawiono. Poinformował obecnych, że odbyły się Powiatowe Zawody Strażackie w Tychowie. Karlińska drużyna kobieca zajęła I miejsce, była tylko jedna drużyna kobiet, podkreślił jednak, że ta drużyna zawsze ma wysokie lokaty i mieści się w pierwszej trójce                     w zawodach wojewódzkich na co najmniej kilkanaście drużyn. Drużyna męska               z Karlina zajęła II miejsce, a z Daszewa III. Dodał, że za pierwsze miejsca są przyznawane nagrody i z budżetu Gminy na ten cel trzeba będzie wydatkować kwotę 5.000zł, ale te zmiany przygotowane i zaproponowane będą na sesję wrześniową. Następnie powiedział, że Gmina Karlino startuje w konkursie Lider Polskiej Ekologii, jest to konkurs Ministra Środowiska, do którego zostały zgłoszone odnawialne źródła ciepła i system zbiórki selektywnej odpadów. Poinformował obecnych, że odbył się Turniej Piłki Nożnej w Karścinie,                   w turnieju wzięły udział trzy drużyny, z Lulewic oraz z Karścina seniorzy                  i juniorzy. Juniorzy turniej wygrali. Było to zakończenie Ligii LZS, natomiast            z tego o czym mówił Prezes Klubu od nowego sezonu Karścino zgłasza się do OZPN. Przypomniał, że w poniedziałkowej Rzeczypospolitej ukazał się doroczny ranking samorządów w całej Polsce. Jest ranking najbardziej wiarygodny, kapituła dane do oceny samorządów w całej Polsce bierze z dwóch podstawowych źródeł, a mianowicie z Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Są tam trzy kategorie; ogólny ranking w którym pod uwagę brane sa dochody, wydatki, zadłużenie i w nim Gmina Karlino zajęła dwudzieste piąte miejsce, na siedemdziesiąte drugie w ubiegłym roku                        w gminach miejskich i miejsko – wiejskich, następny ranking dotyczący wykorzystania funduszy unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca                   w którym Gmina Karlino zajęła dziewięćdziesiąte dziewiąte miejsce w Polsce,  a Województwa Zachodniopomorskiego znalazły się w nim o dwie Gminy  oraz ranking dotyczący innowacyjności, tam dwudzieste trzecie miejsce na dwadzieścia sześć sklasyfikowanych i tu również znalazły się tylko dwie gminy z Województwa Zachodniopomorskiego. Poinformował obecnych, że w dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z Marszałkiem Jakubowskim podpisał dwie umowy. Jedna na uzbrojenie terenów inwestycyjnych - budowa drogi na ulicy Kołobrzeskiej i kolejna w ramach małych projektów Lidera – zagospodarowanie terenu w Krukowie na miejsce rekreacyjne oraz boisko do piłki siatkowej i do koszykówki, ta o wartości 21.000zł, przy kwocie ponad 12.000zł dofinansowania. Poinformował radnych, że odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki Zakład Składowania i Unieszkodliwiania odpadów                 w trakcie którego Likwidator Pan Władysław Łobaczewski zgłosił wniosek          o dopłaty do końca roku od wspólników na kwotę 192.000zł, na funkcjonowanie biura. Gmina Karlina ma  w spółce 22% udziałów, więc będzie to potencjalnie kwota około 40.000zł, którą trzeba będzie przeznaczyć z budżetu Gminy na ten cel. Obiecał, że na najbliższym Walnym Zgromadzeniu zorientuje się ile zarabia likwidator, czy jest to kwota 7.000 -  8.000zł jaką otrzymywał jako Prezes Zarządu Spółki, czy niższa, jeśli nie wówczas zostanie zgłoszona propozycja obniżenia wynagrodzenia i zmniejszenia kosztów.  Przedstawiono też plan likwidacji, który przewiduje termin jej zakończenia na miesiąc luty 2012 roku,  a podobno miała być przeprowadzona w ciągu trzech miesięcy. Jeszcze jedna informacja na temat wysypiska dotycząca informacji przekazywanych przez Pana Łobaczewskiego o wszystkich wygranych przez niego sprawach sądowych. Jedna z nich dotyczyła decyzji Gminy Karlino odmawiającej wydania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, ta została uchylona, ale w międzyczasie zmieniły się przepisy środowiskowe i od 2008 roku nie można już wydać decyzji o warunkach zabudowy, bez wcześniejszego wydania decyzji środowiskowej, jednak Pan Prezes nigdy nie złożył wniosku o wydanie takiej decyzji. Druga sprawa dotyczyła przedłużenia pozwolenia zintegrowanego, tę decyzję wydaje Marszałek Województwa, odmówiono wydania takiej decyzji, czyli przedłużenia terminu funkcjonowania wysypiska po 1 stycznia 2010 roku, Prezes odwołał się do Ministra, który podtrzymał decyzję Marszałka, wówczas została złożona skarga do Sądu, Sąd ją cofnął administracyjnie do Ministra, który ponownie wydał decyzję odmawiającą przedłużenia, na co Prezes złożył skargę na decyzję Ministra. Teraz przyszedł już ostateczny wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie, który uchylił skargę Prezesa Spółki, co oznacza, że decyzja Ministra jest decyzją prawną.     
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem dotyczącym wykonania wymiany instalacji elektrycznych                        w pomieszczeniach Straży Miejskiej za kwotę 15.129zł, przecież w tych pomieszczeniach robiony był remont, czy wtedy nie można było tego przewidzieć? Zmieniane były ściany, tynki, dlaczego nie zostało to ujęte od razu i od razu zrobione, a teraz robi się kolejny remont, wymianę instalacji. Następnie zwrócił się z pytaniem do Burmistrza, czy wyjeżdżał gdzieś za granicę, bo jest propozycja zwiększenia wydatków na promocję – koszty delegacji zagranicznych, jeśli był to gdzie i w jakim celu, trzecie pytanie dotyczyło artykułu w Głosie Koszalińskim, że na placu budowy znaleziono jakieś roślinki, które są po szczególną ochroną, dlaczego nie zostało to sprawdzone przed rozpoczęciem robót, czy można tam wejść i pracować, czy nie. Pan Adam z Lubiechowa znalazł tam kwiatki, które są pod ścisłą ochroną, bo zakwitły na trasie, gdzie ma być ścieżka rowerową. Rzekomo ktoś tam sprawdzał i te warunki przygotował, że tam nie ma nic takiego, co powstrzymywałoby pracę. Jak przygotowana była ta inwestycja, że okazuje się, że na terenie na którym mają być prowadzone prace znajdują się rośliny które są pod ochroną, czy ktoś to sprawdził na papierze, czy faktycznie.     
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się     z pytaniem dotyczącym termomodernizacji hali sportowej w kontekście budowy nowej hali widowiskowo - sportowej, czy jest sens wydawania pieniędzy na termomodernizację na starą halę? 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że również zastanawiał się nad termomodernizacją budynku hali sportowej, ale po dyskusjach  okazało się, że ma to sens i warto to zrobić. Na dzień dzisiejszy nie ma jasno sprecyzowanych planów co tam będzie się działo, czy obiekt będzie służył celom publicznym, czy zostanie przeznaczony do sprzedaży. Są argumenty przemawiające na korzyść termomodernizacji, po pierwsze to przyznane środki, czyli połowa pieniędzy na tę inwestycję z dotacji ze środków unijnych, po drugie znacznie obniżane są koszty eksploatacji, co ma znaczenie jeśli obiekt będzie wykorzystany na cele publiczne, ale również, gdyby przeznaczony był do sprzedaży, bo wtedy o wartość prac wzrośnie też wartość obiektu. Na pytanie Pana Piłkowskiego jak była przygotowana inwestycja odpowie w odpowiednim punkcie porządku obrad, ponieważ to pytanie nie dotyczy sprawozdania Burmistrza. Natomiast w trakcie planowania remontu              w pomieszczeniach Straży Miejskiej nie przewidywano wymiany instalacji elektrycznej, bo na tamten moment uznano, iż jest to niepotrzebne.                          W międzyczasie doszło wiele odbiorników prądu i zdarzyła się sytuacja, że ,,popadały” serwery i niektóre komputery, w związku z tym po wykonanej ekspertyzie i konsultacji z elektrykami okazało się, że instalacja musi zostać wymieniona i wzmocniona. Jest to praca dodatkowa, która musiała być wykonana, żeby sprzęt mógł pracować. Nie wynikły z tego tytułu żadne koszty dodatkowe, bo bez względu na to kiedy, to instalacja musiałaby być prowadzona w ścianie, a ściany przywrócone do stanu pierwotnego. Na pytanie dotyczące delegacji udzieli odpowiedzi w punkcie 6. porządku obrad.           
	Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy kiedy przeprowadzany był remont w Straży Miejskiej, to miały być tam pokoje gościnne, czy pokoje do pracy, czy nie można było przewidzieć, że będzie większe zapotrzebowanie na większą moc prądu, że trzeba będzie teraz wymienić na nową instalację?  
	Pan Waldemar Miśko stwierdził, że udzielił już odpowiedzi na to pytanie. 
	Radny Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w pomieszczeniu Straży Miejskiej robiony był remont, a teraz Burmistrz jest zdziwiony, że trzeba jeszcze wymienić instalację. Jeżeli położyło się jakieś tynki na ścianach, to teraz się kładzie nową, czy natynkową instalację?   
	Burmistrz Karlina Pan Miśko zaprosił Pana Piłkowskiego do pomieszczeń Straży Miejskiej, aby zobaczył on w jaki sposób instalacja została wykonana. 
	Ad. 3a
	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 47.911.110,57zł, wydatkami w wysokości 48.520.759,19zł oraz deficytem w wysokości 609.648,62zł.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem o dział 926 - kultura fizyczna jest pozycja 12.000zł – zwiększenie wydatków dotyczących zatrudnienia od września 2011 roku do Referatu Sportu pracownika trenera piłki nożnej, na jakiej zasadzie do tej pory zatrudniani byli trenerzy w klubie sportowym w Karlinie, w jakich godzinach byłby zatrudniony nowy trener i w jakim wymiarze czasu oraz czy jest już konkretna osoba na to stanowisko? 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że w klubach wiejskich tak naprawdę nie ma trenerów, prowadzone są zajęcia raz – dwa razy                w tygodniu przez któregoś z piłkarzy, albo działaczy klubu, czyli tak naprawdę nikt nie prowadzi zajęć. Trafiają tam różni młodzi, utalentowani ludzie, a ich potencjał jest marnowany. Często jest tak, że grają oni w sąsiednich Gminach, bo są tam prowadzone zajęcia i normalne treningi, wtedy decydują się na grę            w innych klubach, poza Gminą Karlino. W ramach tego etatu i wsparcia klubów można wzmacniać potencjał lokalny, również w Lubiechowie pojawiła się myśl o wznowieniu w krótkim czasie działalności klubu sportowego, jednak nie stać klubów sportowych do zatrudnienia trenerów. W Karlinie z trenerami są zawarte umowy zlecenia dzięki przyznanej dotacji, czy sponsorom, natomiast                            w wiejskich klubach nie ma takich możliwości. Poinformował, że miało miejsce spotkanie z Zarządami drużyn i działaczami tych klubów, na którym zaproponowano im zorganizowanie takiego systemu szkoleń i budowania potencjału, czyli jeśli pojawiłby się w jakimś klubie talent, to aby on mógł                            w naturalny sposób rozwijać swoje umiejętności przeszedłby do MKS ,,Sokół”, nie byłby to też koniec jego drogi sportowej, gdyby dalej się rozwijał, to awansowałby wyżej. Chodzi o zbudowanie systemu naturalnego awansu dla tych młodych ludzi. Jeśli chodzi o nabór na stanowisko, będzie on powszechny, zostaną określone kryteria, będzie komisja, która będzie weryfikować i dokona wyboru, tak jak każdego innego urzędnika. Czas pracy będzie ośmiogodzinny, ale do dyspozycji będzie cały dzień, nie godziny od 700 do 1500. Trzeba będzie logistycznie rozplanować w których miejscach, w jakich godzinach, ile razy               w tygodniu prowadzone będą te zajęcia, ale to już zostanie ustalone wspólnie            z klubami. Bez wzmocnienia z budżetu Gminy i wsparcia merytorycznego kluby sobie same nie poradzą, a o sponsorów jest bardzo trudno. Stąd ta propozycja, by kluby nie musiały rezygnować z rozgrywek.   
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, czy nie byłoby korzystniej doposażyć obecnych trenerów, a nie tworzyć nowy etat, bo będzie problem, kiedy ten pracownik będzie miał zostać zwolniony. Podkreśliła, że w ostatnim czasie tworzonych było wiele nowych etatów urzędniczych, czy Gminę na to stać?  
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że w tej chwili Gminę na to stać i nie tylko w bieżącym roku budżetowym, ma świadomość, że jeśli te decyzje zapadną będą one również skutkowały w latach następnych. Nastąpiło zwiększenie dochodów podatkowych i należy spodziewać się ich kolejnego wzrostu, ponieważ planowane są następne inwestycje związane                        z choćby farmami wiatrowymi, czy gazociągiem, nie mówiąc o dochodach                z tytułu sprzedaży nieruchomości, czy z fotoradarów. Jeśli chodzi o zwolnienia, to każdego urzędnika można zwolnić, ale nie jest tak, że już zatrudniając nowego pracownika myśli się o jego zwolnieniu. Podkreślił, że ma nadzieję, iż ten system się sprawdzi, będzie mocniejsze zaangażowanie ze strony klubów, ale również ze strony rodziców.    
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Korzeniowska powiedziała że nie widzi tego, jak będzie wyglądała praca trenera, który ma objąć swoją pracą wszystkie miejscowości w Gminie Karlino, aby zająć się młodymi ludźmi, jak to będzie rozwiązane technicznie. Młodzież uczy się w określonych godzinach, jaka więc jest możliwość podzielenia czasu trenera w godzinach popołudniowych pomiędzy wszystkie kluby piłkarskie?    
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że w ogłoszeniu              o naborze zostaną postawione odpowiednie wymagania. Zajęcia prowadzone będą na tych obiektach, które są, czyli Pobłocie, Karścino i Karlino, ale nie jest wykluczone, że również w takich miejscowościach jak Mierzyn, gdzie jest boisko piłkarskie, a to duża miejscowość licząca 280 mieszkańców, obok jest Daszewo też 280 mieszkańców i Syrkowice, być może z tego rejonu znajdzie się grupa młodych ludzi, którzy będą chcieli trenować piłkę nożną. To nie jest etat typowo urzędniczy, kiedy to pracownik przychodzi na godzinę 700 do pracy, ten pracować będzie popołudniami, jest możliwość zastosowania zgodnie                       z Kodeksem pracy zadaniowego czasu pracy, czyli wyznacza się zadania, a nie godziny w jakich to ma być wykonane. Natomiast szczegółowo logistyka zostanie ustalona z klubami, musi to zostać dostosowane do zajęć w szkołach, aby młodzież mogła w tych zajęciach uczestniczyć.     
	Pani Tomczyk Grażyna Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że          z tego co usłyszała wnioskuje, iż będzie to właściwie osoba nadzorująca, koordynująca działalność klubów i według niej nie jest możliwe, aby jedna osoba była w stanie pogodzić to i zająć się wszystkimi drużynami. 
	Radny Pan Bogdan Piłkowski zapytał, co w sytuacji kiedy będzie mecz i jedna drużyna gra w jednej miejscowości, a druga w drugiej, to gdzie pojedzie trener? 
	Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że w różnych klasach rozgrywek jest różny okres rozgrywania meczy, nie jest tak, że wszystkie drużyny grają                      w każdą sobotę i niedzielę, poza tym trener nie musi być na każdym meczu drużyny, nie ma takiej potrzeby. Przypomniał, że są jeszcze  Prezesi i działacze klubów, którzy się tymi drużynami opiekują i z nimi jeżdżą. Trener nie musi być na każdym meczu, to ma być przede wszystkim praca szkoleniowa i danie alternatywy w stosunku do innych zajęć młodych ludzi, zajęcia w sporcie. Jeśli to będzie profesjonalne szkolenie, to zachęci młodych ludzi do uprawiania sportu i dodał, że jest to kierowane jest do najmłodszych.   
	Pani Grażyna Tomczyk zapytała, czy jeśli będzie nastawienie na trenera młodych, to oznacza, że seniorzy zostają  z obecnym trenerem?
	Burmistrz Karlina Pan Miśko stwierdził, że jeśli chodzi o MKS ,,Sokół”,                z trenerem seniorów jest podpisana umowa zlecenie i to pozostaje bez zmian.   
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                           z pytaniem, czy nie byłoby mądrzej, gdyby zostały zatrudnione dwie osoby na pół etatu, wydać te same pieniądze i byłyby dwie osoby odpowiedzialne za szkolenie w dwóch grupach, bo jeśli jest mecz dwóch drużyn na przykład Karścino i Pobłocie, trener trenuje obie, to gdzie siedzi, na środku i dysponuje zmianami wszystkich?  Może się tak zdarzyć, że dwie drużyny zagrają                      w jednym dniu i jeden mecz będzie o godzinie 12-tej, drugi o 15-tej w innej miejscowości, to trener musiałby się przemieszczać albo tak, że godziny się pokrywają i później ci młodzi ludzie powiedzą, że z jedną drużyną jeździ na mecze, a z drugą nie.  
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że takie rozwiązanie jest możliwe, tylko, że kluby najpierw muszą wiedzieć, czy jest wola, aby tak to zorganizować                  i rozpocząć tego typu działalność, jeżeli taka wola będzie, to szczegóły, czy to ma być jedna osoba czy dwie na pół etatu, tak też i logistyka zostaną ustalone               z klubami.  
	Pan Albin Kryger Prezes Ludowego Klubu Sportowego ,,Płomień”                      w Pobłociu Wielkim powiedział, że od 1 lipca br. obowiązuje zarządzenie Związku Piłki Nożnej, że każdy klub musi mieć szkoleniowca. Nie oznacza to, że musi być na meczu, musi mieć uprawnienia. Jeśli tak nie będzie kluby będą ponosić kary. Powołanie gminnego trenera, który miałby te uprawnienia spowodowałoby, że jego nazwisko byłoby zapisane w protokole. Dodał, że jest trenerem, prowadzi drużynę seniorów, ale nie ma wiedzy fachowej                             i zatrudnienie takiego szkoleniowca byłoby konieczne.    
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że zgadza się, iż trzeba zatrudnić taką osobę, ale chodzi o to, czy mogą być to dwie osoby na pół etatu, czy musi to być jedna osoba na pełnym etacie. Że musi mieć uprawnienia to się zgadza, jest ktoś kto za to odpowiada i dwóch ludzi którzy opiekują się konkretnymi klubami. 
	Pan Albin Kryger odpowiedział, że nie ma możliwości finansowych, aby  miał być zatrudniony szkoleniowiec na potrzeby klubu w Pobłociu Wielkim.  
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że trzeba rozważyć podstawową kwestię, jeśli zatrudni się jednego szkoleniowca, to wymaga się od niego znacznie więcej niż od osoby zatrudnionej w mniejszym wymiarze godzin, ale czy na mniejszy wymiar i pieniądze znajdzie się osoba chętna. To może być osoba, która tak naprawdę nadzoruje i koordynuje, należy się zastanowić czy 12.000zł to jest duża kwota, czy mała, teraz zacząć od pierwszego etapu, a potem, po jakimś czasie, kiedy będą sprawozdania                   z klubów zobaczyć, czy przynosi to korzyści. Dodał, że na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, może stwierdzić, iż osoba zatrudniona                         w mniejszym wymiarze godzin nie ma motywacji.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                 z pytaniem, czy na terenie Gminy Karlino nie ma ludzi z papierami którzy powinni prowadzić taką sekcję? Pan Korzeniowski kiedyś trenował drużynę piłkarską i gdyby wziął na pół etatu na przykład drużynę w Pobłociu, byłaby to jego dodatkowa praca w godzinach popołudniowych, ale miałby to połączyć, nadal można wtedy mówić o kwocie 12.000zł, a zatrudnić drugą osobę na tych samych warunkach dla innej drużyny.
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że dziesięć minut wcześniej była rozmowa na temat Straży Miejskiej i nie do końca kompleksowych rozwiązań, a okazuje się, że w  obecnej sprawie poszukuje się połowicznego rozwiązania. Ma zostać ogłoszony konkurs, ma to być osoba z uprawnieniami, która jest tak naprawę przygotowana, a nie teraz dyskusja jak to ma być zorganizowane, Rada ma podjąć decyzję dotyczącą przyznania środków na etat lub nie.  
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił uwagę na fakt, że Pan Kryger powiedział, iż zajmuje się trenowaniem drużyny w Pobłociu, czy to jest kwestia tylko osoby, która będzie miała uprawnienia i podpisywała dokumenty, czy prowadziła szkolenie? W Pobłociu Wielkim szkoleniem zajmuje się Pan Kryger, w Karścinie nie trenuje nikt, czy rzeczywiście chodzi                           o szkoleniowca?
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przypomniał, że wyraźnie podkreślał, iż chodzi o szkolenia, a uprawnienia oczywiście są potrzebne. Przede wszystkim nacisk na szkolenie, a że przy okazji będzie koordynował różne działania jest naturalne, należy zastanowić się czy lepiej kiedy jest kilku którzy mają swoje ambicje, czy jedna osoba, która ma pełen obraz piłki nożnej w całej Gminie. Szkolenie jest główną ideą, chodzi o oderwanie młodzieży od innych zajęć i skierowanie ich na uprawianie sportu, w tym przypadku piłki nożnej. Rozmowa dotyczy pewnych środków, które miałyby być z budżetu przeznaczone na ten cel i na tym oraz na samej idei należy się skupić.     
	Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, czy kwota 12.000zł jest przeznaczona na ten rok i czy trener będzie jeździł na teren gminy do każdej z miejscowości codziennie po dwie godziny?
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że osiem godzin nie oznacza, iż trener będzie musiał być codziennie po dwie godziny w określonych miejscowościach, to gdzie i kiedy będą odbywały się treningi jest do ustalenia. 
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że środki w wysokości 12.000zł przeznaczone są na rok bieżący, natomiast zorganizowanie treningów to tylko kwestia logistyki.  
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że mówi się o usportowieniu młodzieży, a nic się nie robi aby usportowić młodzież szkolną, szkoły nie mają dodatkowych zajęć SKS, nie ma ani jednej godziny dodatkowo, tylko dwie godziny tygodniowo lekcyjne SKS, to są tzw. ,,godziny karciane”, czyli godziny które nauczyciele dostali w ramach podwyżki dodatkowo do zakresu obowiązków.    
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że należy się najpierw dobrze zorientować jak to się do tej pory odbywało w Gimnazjum                         i szkołach podstawowych. Przecież realizowanych jest wiele projektów sportowych, na przykład wyjazdy na pływalnie, na następne spotkanie może zostać przedstawione zestawienie ile projektów w tym z Kapitału Ludzkiego, ile setek tysięcy złotych wykorzystano na zajęcia sportowe, bo te programy nie dotyczą tylko języka polskiego, matematyki, historii i innych przedmiotów, dotyczą również zajęć sportowych. Przypomniał, że w roku poprzednim zakończył się program norweski, warto przypomnieć ile zajęć sportowych               w ramach niego miało miejsce. Z jednej strony zarzuca się, że zajęć sportowych nie ma, a z drugiej strony są wątpliwości co do zwiększenia ich liczby. 
	Pani Tamara Korzeniowska podkreśliła, że jest przeciwniczką tworzenia etatu trenera który miałby robić wszystko, bo w efekcie końcowym nie będzie robił nic. Zostanie zatrudniony człowiek tylko po to, aby miał uprawnienia do podpisywania dokumentów.
	Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że               w projekcie uchwały proponuje się zwiększenie wydatków o 16.000zł                                  i przeznaczenie tych środków dla klubu sportowego ,,Róża Karlino”, a w dziale administracja publiczna zwiększenie wydatków dla Pawła Polskiego w kwocie 2.590zł i zwrócił się z pytaniem do trenera drużyny Pana Różańskiego jak wygląda sytuacja z wynikami w nauce sportowców, podobno jedna                             z ,,karlińskich gwiazd bokserskich” powtarza klasę, czy w ramach pieniędzy nie można byłoby w jakimś stopniu im pomóc, sfinansować jakieś korepetycje, kariera sportowa trwa kilka lat, a po jej zakończeniu nie ma niczego, wielu sportowców po zakończeniu kariery sportowej wykoleiło się. Warto byłoby  się zastanowić, aby karlińskim wybitnym sportowcom pomóc, dać im szanse. 
	Pan Tomasz Różański Prezes Klubu Sztuk Walk ,,Róża Karlino” odpowiedział, że ze swojej strony robi wszystko, aby pomóc dzieciom trenującym w jego drużynie, bardzo często spotyka się z dyrektorem szkoły, wspólnie próbowano pomóc dziewczynie trenującej w drużynie, zorganizowano jej dodatkowe zajęcia, ale ze względu na jej charakter się nie udało i nie zdała do następnej klasy. W tej chwili rzuciła boks.  
	Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że może trzeba było od samego początku ostrzej ją traktować. Następne zapytał na co wydano dodatkowe 30.000zł na ,,Dni Karlina”, a także w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na koncie co miesiąc przybywa wirtualnie pieniędzy w przychodach za mandaty, w planie na cały rok po zmianach ma być kwota 4.754.490zł, a za pierwsze cztery miesiące wykonano 866.810, 60zł, ale w tej sumie są też kwoty za mandaty wystawione w miesiącu grudniu, czy uda się wykonać plan, czy nie? 
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że co rok jest taka sytuacja, że za mandaty wystawione w grudniu wpływają pieniądze w styczniu, wpływy się liczy od stycznia do grudnia. Wykonanie podane przed chwilą jest za cztery miesiące, natomiast wpływy miesięczne za maj i czerwiec, są powyżej 500.000zł miesięcznie
	Pan Bogdan Piłkowski poprosił o przedstawienie na sesji wrześniowej informacji jakie są wpływy za osiem miesięcy bieżącego roku.
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że taka informacja zostanie przygotowana. Natomiast 30.000zł na ,,Dni Karlina” są to na pewno koszty niekwalifikowane, są to choćby występy artystyczne orkiestry, nie jest to dotowane z budżetu Unii Europejskiej. 
	Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                    z pytaniem od czego zależy wysokość dotacji dla klubów sportowych?  
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że poprosił kluby           o pokazanie jakie koszty były pierwszym półroczu i złożenie zapotrzebowań ile do końca bieżącego roku potrzebują środków na bieżącą działalność 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie w dziale 926 – Kultura fizyczna punktu dotyczącego zwiększenia zatrudnienia w referacie sportu.
	Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino powiedziała, że wiąże się to ze zmianą w projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2011 rok, jest to propozycja wykreślenia z wydatków kwoty                        w wysokości 12.000zł, a trzeba wskazać co z wolnymi środkami? 
	Pani Tamara Korzeniowska podkreśliła, że chodzi jej też o to, aby nie były tworzone nowe urzędnicze stanowiska.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że tak jak był wspierany boks tak i nadal będzie, tak też piłka nożna jest kolejną dziedziną, która powinna zostać wsparta. Zaproponował przyjrzenie się klubom sportowym w innych gminach, jak tam funkcjonują, tam jest szukanie sponsorów, wyrywanie pieniędzy aby wystarczyło na sędziego, na obserwatora, a ta propozycja jest korzystna dla klubów, co jeśli nawet klub otrzyma pieniądze na zatrudnienie trenera, każdy sobie w jakiś sposób poradzi, ale jaki to przyniesie efekt, to niewiele da. Chodzi o budowanie potencjału piłki nożnej w Gminie Karlino. 
	Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że nie wierzy, aby stworzenie tego stanowiska dało jakiekolwiek efekty. Podkreśliła, że jej mąż, który jest trenerem piłki nożnej od ponad dwudziestu lat uważa, iż nie ma możliwości, aby jeden trener trenował kilka zespołów jednocześnie.  
	Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie podkreśliła, że nie widzi możliwości, aby szkoleniowiec trenował konkurujące ze sobą drużyny.  
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie ma tu konkurujących ze sobą drużyn, ponieważ nie są to te same klasy rozgrywek, każda drużyna gra w innej. Chodzi też o to, aby przestać sztucznie ze sobą rywalizować, za wszelką cenę. Rywalizacja drużyn tak, ale nie rywalizacja trenerów, prezesów i innych zajmujących się klubami osób.  
	Pani Anna Semenowicz stwierdziła, że może się tak zdarzyć, że drużyny awansują i spotkają się w jednej klasie, to co zrobi trener?  
	Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że  trenerzy, prezesi i działacze klubów chcą właśnie takiego rozwiązania i zatrudnienia szkoleniowca, stąd propozycja złożona radnym. 
	Pani Tamara Korzeniowska zapytała, czy w związku z tym trener młodzieży zostanie zwolniony?
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie widzi powodu, aby go zwalniać, ponieważ praca szkoleniowca ma dotyczyć przede wszystkim terenów wiejskich, zarówno klubów jak też szkół, różnych miejscowości i to tak będzie  ułożone logistycznie, żeby te osiem godzin było przepracowanych na ich rzecz.
	Radna Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że jej mąż, kiedy dowiedział się, że ma zostać stworzony etat trenera był bardzo zdziwiony.
	Pan Miśko potwierdził, że jest to działanie innowacyjne, ale można zobaczyć jak funkcjonują kluby w Gminie Kołobrzeg, Dygowo, Gościno, można zobaczyć co tam się dzieje, kiedy nie ma tam zatrudnionego trenera, czy są prowadzone jakieś zajęcia, albo  jadą na mecz bez treningu. Stąd propozycja czegoś nowego, nowego rozwiązania, które da nową jakość w piłce nożnej i szanse dla młodych ludzi.   
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, czym będzie zajmował się trener w martwym okresie, czyli zimą, w Karlinie jest hala, a co będzie robił na terenach wiejskich? 
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że w okresie zimowym treningi są przerywane na jeden – dwa miesiące, było tak, że w tym czasie drużyny MKS ,,Sokół” i Pobłocie Wielkie trenowały na hali sportowej,                            w następnym roku zajęcia będą mogły się już odbywać na nowym obiekcie sportowym, a tam będą mogły ćwiczyć wszystkie kluby. Nie muszą to też być zajęcia na samej hali, bo zimą można biegać, budować kondycję, również poza rozgrywkami. Mogą być też wykorzystane sale w Daszewie, czy Karścinie, chodzi też o wykorzystanie tych obiektów. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że drużyny mogą grać w różnych kategoriach, ale jest coś takiego jak Puchar Polski i kiedyś mogą się kluby ze sobą spotkać i grać. Druga sprawa zwiększenie wydatków na promocję Gminy dział 750 kwota 1.000zł – koszty delegacji zagranicznej kto jeździł i gdzie? Co to jest darowizna na działalność sportową, czy to anonimowy darczyńca dział 926 – Kultura fizyczna?
	Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino odpowiedziała, że darowizna w wysokości 7.500zł, pochodzi od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, natomiast delegacje, są to środki przeznaczone dla pracowników, ale jeszcze nikt nigdzie nie pojechał bo nie ma środków, najpierw musi zostać podjęta uchwała przez Radę.     
	Burmistrz Karlina Pan Miśko doprecyzował, że darowizna pochodzi od firmy działającej w rolnictwie HaGe Polska, która funkcjonuje w Pobłociu i zostanie ona przeznaczona na dofinansowanie klubów sportowych, również klubu                            z Pobłocia Wielkiego.  
	Pan Piotr Gwóźdź przypomniał, że został zgłoszony wniosek formalny, który powinien być od razu głosowany, następnie zwrócił się z pytaniem, czy tego typu wniosek był dobrze sprecyzowany i czy należy go przegłosować? Czy                        w wyniku głosowania będą konsekwencje w samym budżecie i czy będzie to skutkowało na prognozę finansową?    
	Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino powtórzyła, że zostały zbilansowane dochody i wydatki i w przypadku, kiedy padła propozycja wyłączenia 12.000zł z wydatków należy wyłączyć 12.000zł z dochodów, dlatego powinna paść propozycja, co zrobić z tą kwotą, czy to będzie nadwyżka budżetowa, czy będzie jakaś inna propozycja?     
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska zaproponowała zmniejszenie deficytu o kwotę 12.000zł.
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź poprosił o dokładne sformułowanie wniosku.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie w dziale 926 – Kultura fizyczna kwotę 12.000zł  tj. zwiększenia wydatków z tytułu zatrudnienia trenera piłki nożnej w Referacie Sportu od września 2011 roku trenera piłki nożnej z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 12.000zł deficytu w budżecie. 
	Pan Albin Kryger Prezes Klubu Sportowego ,,Płomień” Pobłocie Wielkie zwrócił się do radnych z prośbą o pozytywne rozpatrzenie zatrudnienia szkoleniowca. Obecnie w Pobłociu Wielkim jest grupa trenujących dziesięciolatków, nie mogą grać w drużynie młodzików, ale gdyby był szkoleniowiec mógłby się nimi zająć. Nie jest problematyczne, by trener trenował piłkarzy w Pobłociu, Karlinie, czy Karścinie, tydzień jest długi.    
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że pewnego toku maszyny nie uda się zatrzymać, jeśli został zgłoszony wniosek formalny należy przystąpić do jego przegłosowania, wielu z radnych nie jest ekspertami w dziedzinie sportu,  ale każdy dokładnie wysłuchał argumentów i podejmie decyzję. 
	Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Panią Tamarę Korzeniowską  głosowało 5 radnych, 4 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.                  W wyniku jawnego głosowania wniosek został przyjęty. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.
	Za podjęciem uchwały wraz z przyjętą poprawką głosowało 9 radnych,                 1 był przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XI/93/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za podjęciem uchwały.
	Ad. 3b
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011 – 2025.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zawróciła się z pytaniem o kwotę 80.000zł – zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. ,,Budowa Muzeum Historii Naturalnej”, nie zostało opisane z jakiej przyczyny.   
	Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie wyjaśniła, że wnioskowała o zwiększenie środków o 20%, ponieważ w momencie kiedy był określany koszt wykonywania dokumentacji w 2010 roku w październiku ułożony był program funkcjonalny muzeum, od miesiąca lutego, kiedy to zadanie zostało ponownie wprowadzone do budżetu i rozpoczęły się spotkania robocze na temat muzeum z różnymi fachowcami, jaki ma być wygląd wewnątrz i na zewnątrz, została wspólnie opracowana koncepcja i na jej podstawie zrobione zostało ponownie rozeznanie, różni specjaliści przedstawiający swoje oferty, np. od spraw informatycznych, automatyki, czy grafiki komputerowej widać potrzebę zwiększenia środków. Poinformowała obecnych, że w ostatnim czasie, kiedy odwiedziła muzeum Koziołka Matołka           w Pacanowie rozmawiała z dyrektorem muzeum i pracownikami, zobaczyła jak to wygląda, jak wygląda automatyka. Skala przedsięwzięcia w Karlinie została niedoszacowana, stąd wniosek o zwiększenie środków o 20%. Kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zaplanowana kwota mogłaby okazać się niewystarczająca.       
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy trzy – cztery miesiące wcześniej, kiedy był bój o czterysta tysięcy, to nie było wiadomo, że koszty wzrastają? Wtedy trzeba było decydować, że potrzeba więcej pieniędzy, nie 400.000, a prawie 500.000zł.
	Pani Wioletta Ryndziewicz odpowiedziała, że trzy – cztery miesiące wcześniej nie miały miejsca spotkania robocze, kiedy trwają wspólne prace nad programem funkcjonalno - użytkowym, nie było również do końca sprecyzowane, co też w tym muzeum ma się znaleźć, jak ma wyglądać. Teraz, kiedy przyjeżdżają różni fachowcy ta ,,bryła” zaczyna się wypełniać. Powiedziała, że odwiedziła muzeum w Pacanowie i Bolkowie, tam trzeba pojechać i zobaczyć, to jest raj dla dzieci, tak też jest w przypadku Parku Jurajskiego w Bałtowie. Dodała, że gdyby Muzeum Historii Naturalnej udało się zrealizować w takiej postaci jaka jest przewidywana, to byłoby to bardzo dobre  i korzystne posunięcie dla społeczności gminnej. Wspomniane muzea odwiedzają całe rodziny z najodleglejszych zakątków kraju i świata. Dodatkowo w Bałtowie można wynająć nocleg, zatrzymać się i spędzić tam trzy – cztery dni pełne atrakcji. Cały czas kompleks ten się rozwija, rok temu zakończono budowę stadniny koni, pensjonatów, obecnie budowany jest stok narciarski. 
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że wierzy, iż będzie tam raj dla dzieci, a tu dla robiących inwestycje. Dodał, że  tam kompleks rozwija się sukcesywnie,                a w Karlinie inwestycja ma być zrobiona od zera do samego końca. Wspominany wcześniej dom w Szymbarku postawiony do góry nogami, już taki sam postawiony został w Łebie, nie trzeba jechać daleko i ponosić większych kosztów.
	Pani Wioletta Ryndziewicz odpowiedziała, że nie zgadza się z tą opinią, zarówno ona jak też jej znajomi chętnie jadą do Szymbarka. Dodała, że jest mnóstwo szkół, w związku z tym należy spodziewać się mnóstwa wycieczek szkolnych z całej Polski, łącząc to na przykład z wyjazdem nad morze.        
	Pani Grażyna Tomczyk Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że odwiedziła Muzeum Techniki w Warszawie i uważa, że osoby jadące z południa odwiedzą to muzeum, po co później miałyby przyjechać do Karlina. Domy stojące na dachu w Szymbarku i Łebie, nie widać między nimi żadnej różnicy, jest to coś ciekawego, ale w Karlinie nie będzie wielu chętnych, najpierw pojadą do Warszawy, może później zdecydują się na przyjazd do Karlina, aby porównać.   
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina stwierdził, że jest zasadnicza różnica między Centrum Kopernika w Warszawie, a planowanym Muzeum w Karlinie. Nie da się tego porównać. Doda, że również odwiedził Centrum Kopernika, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Chopina, nie oznacza jednak, że jeśli ktoś odwiedzi Centrum Kopernika, to nie będzie zainteresowany czymś, czego się nie da w Polsce powtórzyć. Można zbudować wiele domów stojących na dachu, czy otworzyć wiele parków jurajskich, ale nie da się powielić czegoś, co związane jest z ropą w Karlinie. 
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że dyskusja na temat tego czy budować muzeum, czy też nie już zapadła, teraz chciałaby się dowiedzieć dlaczego o 20% wzrosły koszty projektu?
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że szacunek kosztów robiony był jesienią roku 2010, a Pani Ryndziewicz wcześniej już wyjaśniała przyczyny wzrostu kosztów. W ostatnich miesiącach rozpoczęły się konkretne rozmowy i dyskusje z firmami, które brały udział między innymi w projektowaniu Centrum Kopernika, Muzeum Chopina  i wielu innych miejsc. Na podstawie tych konsultacji, rozmów i uszczegółowiania scenariusza na to zadanie okazało się, że zaplanowane środki są niewystarczające. Nawet jeśli zostanie ogłoszony konkurs, to nikt za te pieniądze się nie zgłosi. Dziś nowoczesne techniki są bardzo drogie, a na rynku polskim jest mało firm, które zajmują się projektowaniem tego typu instalacji, z tego też względu ich ceny są wyższe, niż firm informatycznych, czy projektowania cyfrowego w Białogardzie, Koszalinie, Kołobrzegu, czy Szczecinie, to jest inny poziom cen. W dużych miastach koszt projektu w stosunku do inwestycji dochodzi do 5%, czyli w przypadku Karlina byłaby to kwota około 2.000.000zł, a jest szansa na zrobienie tego za 1/4 tej kwoty, stąd propozycja zmiany i zwiększenia środków w roku przyszłym.     
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Korzeniowska podkreśliła, że                   w lutym mówiło się o tym, iż Gmina z budżetu wydaje tylko 400.000zł, ani grosza więcej. Przyjechało wtedy tylu specjalistów, aby przekonywać do budowy muzeum, a nie sprawdzono, jakie są koszty dokumentacji. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zapytał, czy po raz trzeci ma powtórzyć dlaczego zaistniała taka sytuacja, że nikt przed sesją lutową nie robił tego typu konsultacji, dlaczego miało być wdrażane coś na co nie było zgody, nie było decyzji? Zaczyna się od podjęcia decyzji, a dopiero później dalsze działania. Specjaliści obecni na sesji nie byli projektantami, nie byli to fachowcy od projektowania w nowych technikach wizualnych, multimedialnych i trudno było oczekiwać na tamtym etapie, że ktoś szczegółowo określi, czy ta kwota będzie właściwa. Podkreślił, że nie wszystko uda się przewidzieć i idealnie zaplanować.       
	Pani Grażyna Tomczyk zwróciła się z pytaniem, czy wiadomo, że do końca roku te koszty nie wzrosną?
	Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że propozycja zmiany jest wynikiem ostatnich rozmów i ustaleń. Jeśli ta zmiana zostanie zaakceptowania, to maksymalnie do połowy sierpnia zostanie ogłoszony konkurs i określony czas na składanie ofert. Dodał, że ma nadzieję, iż znajdą się oferenci za zaplanowaną kwotę i na dzień dzisiejszy po dobytych rozmowach można stwierdzić, że tak. Jeśli nie będzie oferty, to znów będzie trzeba dyskutować na ten temat. Teoretycznie koszty mogą wzrosnąć.  
	Pan Bogdan Piłkowski zaproponował pozostawienie 400.000zł i poczekać, jakie zostaną złożone oferty i jeśli ktoś złoży ofertę, że zrobi to za 450.000zł, to można na to przystać. Powiedział, że chciałby przypomnieć jak wyglądała sprawa z budową hali, przez dziesięć lat studia, projekty, co pewien czas ponoszono dodatkowe koszty, a w momencie ogłoszenia przetargu trzeba było zrobić aktualizację i wydać tyle samo, ile wydano przez kilkanaście poprzednich lat.  
	Pan Waldemar Miśko stwierdził, że należy mieć jakąś wiedzę na temat prowadzenia inwestycji, zwłaszcza rzędu kilkunastu, czy kilkudziesięciu milionów, ale ktoś kto nie ma takiej wiedzy nie powinien się tak jednoznacznie wypowiadać. Można to zrobić jedynie porównując, jak się to odbywa w innych miejscach, w innych samorządach. Nie da się przewidzieć wszystkiego od początku do końca. Za projekt na halę zapłacono 100.000zł, przy budżecie 20.000.000zł, to była bardzo dobra i atrakcyjna cena. W związku ze zmianą przepisów trzeba było doprojektować projekty wykonawcze, ale nawet jeśli dodane zostaną dodatkowe koszty, to i tak koszt będzie poniżej 5% wartości inwestycji. Natomiast co do propozycji, by dać ogłoszenie i czekać na oferty, jeśli już dziś wiadomo na podstawie rozeznania, że nie będzie oferty za kwotę 400.000zł, to nie należy spodziewać się, że jakakolwiek wpłynie. To jest nietypowe przedsięwzięcie, to nie jest zwykły projekt techniczny na drogę, czy budynek, tu jest potrzebna praca techniczna w technikach multimedialnych, chociażby zaprojektowanie wybuchu ropy, tego nigdzie w Polsce nie ma. Praca projektantów też będzie kosztowała, biorąc pod uwagę ceny, które w Polsce funkcjonują, czyli 5% koszt dokumentacji w stosunku do wartości inwestycji, to cena 480.000zł jest niewielką kwotą.      
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że nie zawsze uda się precyzyjnie zaplanować przedsięwzięcie inwestycyjne. Dodał, że jest zatrudniony w prywatnej firmie, w której wydawałoby się, iż można wszystko dokładnie zaplanować, ale tak nie jest. W roku ubiegłym zaplanowano 1.000.000EURO na inwestycję, której realizacja miała miejsce                        w marcu, czyli od czasu planowania minęły cztery miesiące, a okazało się, że niedoszacowano  o około 10% kosztów. Nie da się w 100% przewidzieć wszystkiego.    
	Pani Tamara Korzeniowska zapytała, skąd się wziął koszt dokumentacji                 w wysokości 5% wartości inwestycji.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że z informacji, jakie posiada od projektantów, wynagrodzenia w takiej wysokości sobie życzą projektanci z dużych ośrodków, a to informacja ta jest powszechna. Jeśli się projektuje inwestycję za kilkaset tysięcy złotych, czy za milion w Karlinie, Koszalinie, czy Białogardzie, to jest inna cena, jednak to przedsięwzięcie jest zupełni inne, bardzo poważne, za poważne kwoty i technicznie oraz projektowo bardzo skomplikowane. Powiedział, że dzwonili przedstawiciele firm                           z zapytaniem jakie są ujęte środki w budżecie, ponieważ są zainteresowani przystąpieniem do konkursu, ale kiedy padła kwota 400.000zł, to nie chcieli słyszeć o przystąpieniu, a na pytanie o ceny na ich rynku odpowiedzieli, że jest to od  minimum 3 do 5% wartości inwestycji. To nie jest łatwe zadanie                              w projektowaniu tu nie wystarczy program komputerowy i zwykłe umiejętności techniczne, jest to inny rodzaj projektu, tu również potrzebna jest praca twórcza, potrzebna jest również wizja, jak ma to funkcjonować w przyszłości. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się do Przewodniczącego Rady mówiąc, że podał przykład inwestowania w jego zakładzie pracy, a należy zobaczyć w budżecie Gminy, na przykład administracja publiczna – 986.704,58zł, czyli wszystko można dokładnie wyliczyć, zapisano co do grosza. 
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że są to dwie różne kwestie, to jest szacowanie,  a budżet się bez przerwy zmienia i nikt nie powiedział, że jego wykonanie będzie dokładne co do grosza.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że obecny etap, to planowanie koncepcji, tego co tam będzie, czy to na podstawie tego co zostanie zaplanowane i zapytał czy również projektanci będą wnosić swoje pomysły?
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że zostanie ogłoszony konkurs na szczegółowy program funkcjonalno – użytkowy, ale założenia do tego konkursu muszą zostać podane, nie szczegółowe, ale ogólne, co ma się tam znajdować. Natomiast oferty będą zawierały niektóre szczegółowe rozwiązania, nie projektowe, tylko jak otoczenie tego obiektu ma wyglądać, czy ścieżki dydaktyczne. Nagroda w konkursie, to będzie tak naprawdę zapłata za projekt techniczny, dla osoby, która wygra konkurs, natomiast na etapie wyboru scenariusza oceniana będzie atrakcyjność, dydaktyka, czy rozrywka.     
	Pan Sławomir Kaczmarek zapytał, czy uwzględniane będą propozycje od osób obecnych na sesji, robić jakiś ruch społeczny wokół projektu.
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że w każdej chwili można zgłosić jakiś pomysł i może to być uwzględnione w ocenie tego co zostanie złożone przez firmy chętne do projektowania. Takim pomysłem może być miasto miniatur, tego typu pomysły mogą być zgłaszane.  
	Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Kaczmarek zaproponował budowę sali w której mogłyby być organizowane koncerty. 
	Pan Miśko powiedział, że nie jest przekonany, czy w takim obiekcie powinna być prowadzona tego typu działalność. Dodał też, że nie zostanie zrobione wszystko od razu, jest tam dużo terenu, aby można było to rozbudowywać                   o pewne elementy. Jest teren po drugiej stronie ulicy Koszalińskiej, czy                       w kierunku wysypiska, to również są grunty należące do Gminy.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgłosił wniosek formalny o wykreślenie z projektu uchwały zwiększenia wydatków inwestycyjnych z zadania ,,Budowa Muzeum Historii Naturalnej” w latach 2012 kwoty 80.000zł i pozostawienie kwoty 400.000zł.  
	Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Pana Bogdana Piłkowskiego  głosowało 4 radnych, 5 było przeciwnych, 3 wstrzymało się od głosu.                  W wyniku jawnego głosowania wniosek został odrzucony. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała                o nowe zadanie inwestycyjne realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na Terenie Dorzecza Parsęty” co to za inwestycja? 
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że chodzi o projekt związany                             z termomodernizacją obiektów  użyteczności publicznej, takim przykładem jest Warsztat Terapii Zajęciowej, gdzie montowane będą pompy ciepła. Jest program do którego Związek składa w tej chwili aplikację, gdzie można otrzymać 30% dotacji.  
	Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie dodała, że warunkiem, aby móc otrzymać dofinansowanie jest spełnienie audytu energetycznego, muszą zostać osiągnięte wszystkie wskaźniki i dodała, że Związek składa wniosek na termomodernizację w imieniu czterech Gmin.   
	W głosowaniu wzięło udział 11 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XI/94/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	Ad. 3c
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej. 
	Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino wyjaśniła, że zmiana dotyczy w paragrafie 1 pkt 2, wcześniej był zapis, że będzie to zakup dwóch kardiomonitorów dla Szpitala Powiatowego w Białogardzie w kwocie 20.000zł, obecnie jest to zakup sprzętu medycznego, kardiomonitorów, materaców przeciwodleżynowych, pomp infuzyjnych, nie ma to wpływu na budżet Gminy, ponieważ uchwała jest już podjęta.  
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                        Nr XI/95/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 3d
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 
	przedstawił treść projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Białogardzkiemu pomocy finansowej. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                        Nr XI/96/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 3e
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie części terenów Gminy Karlino  granicami Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem, czego dotyczy zmiana w uchwale?
	Pan Maciej Myczka Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie wyjaśnił, że zmiana dotyczy tylko pierwszego punktu, ponieważ według starej ewidencji gruntów powierzchnie działek zostały określone dwa miejsca po przecinku, a Zarząd Strefy zażyczył sobie według nowych przepisów co do metra. Uprzedził, że              w przyszłości takie sytuacje mogą się zdarzyć, dlatego, że wcześniej pomiary dokonywane były na innym sprzęcie, mniej precyzyjnym. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                        Nr XI/97/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 3f
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino na rok 2011.
	Pani Grażyna Kogut Przewodnicząca Miejsko – Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedziała, że zmiana wynika              z potrzeby opłat za wywiady środowiskowe na podstawie umowy zlecenie, ponieważ pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wyrażają zgody na wykonywanie ich nieodpłatnie, jest to kwota 3.000zł, przewidywanych jest około czterdziestu wywiadów, proponuje się o ta kwotę pomniejszyć środki przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy.
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                        Nr XI/98/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 3g
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Karlino.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem dlaczego podejmowana jest ta uchwała, skoro dwa miesiące temu podejmowana była uchwała w sprawie przekazania obsługi targowiska Pani Prezes Wach, miała się tym zająć, a teraz okazuje się, że uchwała ma być zmieniona znowu i zajmować się ma tym ktoś inny, po co podejmowana była poprzednia uchwała? Dlaczego ta Pani jej nie realizuje, skoro powinna?
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że Spółka odmówiła podpisania umowy na obsługę targowiska ze względu na wysokość wynagrodzenia, twierdząc, że za 20% nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku. 
	Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy Karlińskie TBS będzie w stanie się wywiązać za taką wysokość wynagrodzenia?
	Pan Waldemar Miśko zaproponował skierowanie tego pytania do Prezesa Karlińskiego TBS na najbliższej sesji.
	Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski powiedział, że zwrócił się                      z pismem do Burmistrza z prośbą o wyjaśnienie jakie były wpływu do budżetu Gminy w dniu 18 czerwca br. i otrzymał odpowiedź, że 1.006zł. Na rynku                 w tym dniu było jedenaście straganów o powierzchni 18m2, za każdy taki stragan według stawek ustalonych w poprzednim roku powinno się zapłacić 280zł, za to powinno być ponad 3.000zł. Nie rozumie dlaczego wywóz śmieci              z targowiska jest 24.276,55zł, a wywóz śmieci ze Szkoły Podstawowej 18.976zł, tam jest jeden pojemnik i za wywóz śmieci z targowiska i szkoły płaci się 42.000zł. Dodał, że słyszał, że handlujący często przywożą śmieci z innych rynków, na których nie można zostawiać śmieci, a przywozi się i zostawia                  w Karlinie. Nie jest wielką inwestycją i gdyby dyrekcja szkoły zakupiła zamykany pojemnik to nikt by śmieci nie podrzucał, postawić drugi, taki jaki stoi koło amfiteatru, który byłby tylko dla targowiska i wtedy byłoby wiadomo, jak śmieci są zbierane. Jeżeli z targowiska większość śmieci to śmieci organiczne, lub makulatura, to dlaczego nie przekazać ich do pojemników do zbiórki selektywnej, nie byłyby ponoszone tak duże koszty, bo na rynku naprawdę są pieniądze i na tym można zarabiać, tylko trzeba chcieć to robić porządnie i sprawdzać ludzi, którzy pobierają wszystkie opłaty na rynku. Zapytał dlaczego tak wielkie koszty ponoszone są na targowisku za wywóz śmieci? Pani Wach twierdzi, że obsługa jest to nieopłacalna, to niech zrezygnuje z pracy jeśli nie umie sobie poradzić. Uzasadniano, że przejmuje ZBK, czyli spółka która ma sprzęt, a teraz okazuje się, że nie chce się podjąć obsługi.  
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że w sprawie kosztów należałoby zwrócić się formalnie do Prezesa Augustyniaka, który do tej pory zarządzał i jeśli zostanie podjęta uchwała nadal będzie zarządzał targowiskiem. Najlepiej zwrócić się na piśmie, a wtedy na następnej sesji zostanie wyjaśnione, dlaczego tak mało wpływa pieniędzy z tytułu opłaty targowej i dlaczego tak duże są koszty za wywóz śmieci. 
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gwóźdź upewnił się, że pomimo podęcia uchwały, to nowa spółka nigdy nie zarządzała targowiskiem.
	Pan Waldemar Miśko wyjaśnił, że umowa trwa dopóki nie została zawarta nowa, dlatego do tej pory obowiązywała stara. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że rozmawiał na rynku i za kwotę 20.000zł ktoś byłby zainteresowany dzierżawą targowiska, byłby wpływ do Gminy, dzierżawca ponosiłby wszystkie wykazane koszty przez Prezesa KTBS i miałby jeszcze z tego zyski. Chyba najlepszy wniosek jest, że idą pieniądze bokiem.   
	Burmistrz Karlina Pan Miśko powiedział, że Pan Piłkowski może złożyć stosowny projekt uchwały, bo znów posądza kogoś o kradzieże. Każdy radny może złożyć projekt uchwały, która pozwoli na ogłoszenie przetargu na zarządzanie targowiskiem.
	Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie podkreśliła, że Pan Piłkowski nie sugerował żadnych kradzieży, cały czas mówi                                      o nieszczelności systemu. Dodała, że sama była świadkiem, kiedy robiąc zakupy u jednej z osób handlujących na ryneczku przed godziną 10-tą w sobotę Pani zaczęła zwijać swoje stanowisko, ponieważ jak powiedziała zaraz mieli przyjść pracownicy zainkasować opłatę targową, z tego wniosek, że do godziny 10-tej nikt opłaty nie pobrał, tu nie chodzi o kradzieże, tylko o uszczelnienie systemu.  
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina stwierdził, że to Pani Piskorek mówi o uszczelnieniu systemu, natomiast Pan Piłkowski mówi o strumieniu pieniędzy, który idzie bokiem i dodał, że uszczelnienie systemu jest właściwym zwrotem w tym momencie. Powiedział, że godziny pobierania opłat można sprawdzić i inkasent musiałby kilka razy w ciągu dnia zbierać opłaty. Zostanie na ten fakt zwrócona uwaga Prezesowi, aby przeorganizował system.  
	Pan Bogdan Piłkowski podkreślił, że mówi o tym, że osoby pobierające opłaty nie stosują się do stawek uchwalonych przez poprzednią Radę, dlatego twierdzi, że pieniądze idą bokiem, ponieważ nie wpływają do budżetu Gminy.    
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że jesienią będą podejmowane uchwały okołobudżetowe i wtedy będzie możliwość przyjrzenia się uchwale w sprawie  określenia wysokości opłaty targowej.                 W Białogardzie przychodzi inkasent i wypisuje kwity o godzinie 8-ej, później                o 10-tej, nie ma tam też zostawiania śmieci na targowisku, handlujący mają obowiązek zabrania swoich śmieci.  
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że na wcześniejszych posiedzeniach Rady mówiono o tym, że przeprowadzone będą niezapowiedziane kontrole inkasentów na targowisku, czy były przeprowadzane?  
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie jest w stanie powiedzieć, czy takie kontrole miały lub czy będą miały miejsce.
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                        Nr XI/99/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował przeciw.
	Ad. 3h
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino obręb 004, oznaczonych              w ewidencji gruntów jako działki nr 229/3 o pow. 440m2 i 230 o powierzchni 514m2 
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania radnych uchwała                         Nr XI/100/11 została podjęta. 
	Ad. 3i
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych położonych na terenie miasta Karlino obręb 004, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 430/25 o pow. 0,0461ha, 430/26 o pow. 0,0261ha, 424/3 o pow. 0,0099ha i 424/4 o pow. 0,0150ha.
	W wyniku jednomyślnego głosowania uchwała Nr XI/101/11 została podjęta. 
	Ad. 3j
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w kwocie 304.408,00zł dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Michała Archanioła Plac Jana Pawła II nr 8 w Karlinie na wykonanie zadania pn. przebudowa, remont                i zagospodarowanie terenu zabytkowego kościoła w Karlinie realizowanego               w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.  
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem dlaczego ta uchwała ma być wywieszona na tablicy ogłoszeń,                  a pozostałe nie? 
	Pan Wojciech Jankowski wyjaśnił, że tak stanowią przepisy.
	Pan Bogdan Piłkowski dodał, że szkoda, iż nie ma opinii zainteresowanego, czyli Proboszcza.                        
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się           z pytaniem, czy jest to w ramach projektu, który otrzymał dotację, a to byłby wkład własny?
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu wyrażono zgodę na zabezpieczenie tych środków, a uchwała dzisiejsza to zgoda na ich przekazanie.
	Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 był przeciwny, 1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XI/102/11 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował przeciw.
	Ad. 4
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że chciałby dowiedzieć się od organizatorów ,,Nocy Świętojańskiej” kto był sponsorem wódki, która była spożywana w czasie imprezy?  
	Pani Danuta Piwowarczyk Sekretarz Urzędu Miejskiego w Karlinie odpowiedziała, że sponsorem była osoba prywatna i przypomniała, że radni otrzymali zaproszenia, Pan Piłkowski został również zaproszony do stolika.
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że jest abstynentem, ale coś jest nie tak, nie wie co to była za wódka, skąd się wzięła i skąd pochodzą na nią pieniądze, następnie dodał, że nie ma się co dziwić, że organizowane imprezy w Karlinie są tak kosztowne.    
	Pani Renata Strzelecka Zastępca Skarbnika Gminy Karlino poinformowała obecnych, że nie były na ten cel wydatkowane żadne środki z budżetu. 
	Pani Grażyna Tomczyk Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                 z pytaniem, jak przebiegają spotkania z właścicielami mieszkań w centrum miasta w sprawie rewitalizacji?
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina stwierdził, że jest pesymistą i nie jest przekonany, czy uda się złożyć wniosek o dofinansowanie. W wielu przypadkach właściciele nie chcą lub ich nie stać. Różne są przyczyny. Gmina jest za, Gminna Spółdzielnia, która jest właścicielem niektórych lokali i jest również zainteresowana realizacją. 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem dotyczącym ulicy Białogardzkiej przy posesji Państwa Baranowskich i Pana Ruszkowskiego, czy chodnik nadal się zapada i zbiera się woda w nieruchomości?
	Pani Anna Semenowicz Rana Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, czy cena za działkę nabytą bez przetargu na poprawę warunków różni się od ceny nieruchomości do przetargu?
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskie w Karlinie zwrócił się z pytaniem, czy ruszyło się już coś w temacie budowy zaplecza sportowego w Karścinie?
	Pani Tamara Korzeniowska zapytała o sprawę zgłoszoną przez Panią Zajfert, a dotyczącą  drogi w Koziej Górze?
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że mieszkańcy ulicy Ogrodowej zwracali się do niego z prośbą o przekazanie, aby Straż Miejska jeździła częściej ulicą Moniuszki, bo często na ławeczkach, które są przy drodze odbywają się libacje alkoholowe, wulgarne słowa, aby się tym zainteresować. Druga sprawa, to zabrany wreszcie pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów, ale przy ławeczkach należałoby postawić jakieś kosze na śmieci. Zapytał też, czy kosz na śmieci, który jest ustawiony przy amfiteatrze postawiony był tylko na czas imprezy, czy postawiony jest na stałe, teraz jeden wielki kontener stoi z boku,                           a drugi znów postawiony jest na chodniku.
	Pani Anna Semenowicz powiedziała, że na ulicy Ogrodowej jest zakaz wjazdu od ulicy Bolesława Chrobrego, ale nagminnie jeżdżą tam rowerzyści, wbrew przepisom, co stwarza niebezpieczne sytuacje na drodze, strażnicy mogliby zwrócić na to uwagę.
	Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                  z pytaniem, czy ruszyły już prace przy budowie ścieżki rowerowej do HOMANITU.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem odnośnie placu zabaw na przystani, na którym ciągle jest bałagan i są śmieci, nieciekawe towarzystwo, należałoby przypilnować ten obiekt. Dodał też, że są tam ustawione huśtawki na sprężynach, które nie mają zabezpieczenia na podłożu i robią się tam bardzo duże dziury w ziemi, należałoby tam coś podłożyć. Kolejne pytanie dotyczyło remontu świetlic                 w Gościnku, jak daleko do jego realizacji?
	Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski zapytał, po co było tak wielu ochroniarzy na koncercie orkiestry, w trakcie koncertu widać było ochroniarzy wychodzących z autobusu, czego oni pilnowali, autobusu, czy porządków? Wydawane jest bardzo dużo środków na ochronę, a czy jest taka potrzeba? Czy Gmina Karlino nie mogłaby zakupić sceny profesjonalnej, jeżeli przy każdej imprezie wydawanych jest kilka tysięcy, jest kilka imprez w roku, to daje kilkadziesiąt tysięcy, gdyby Gmina miała coś takiego, co byłoby wykorzystywane co dwa tygodnie, to można byłoby taką scenę wynająć                       i zarobić na tym. Gdzie to magazynować? Są garaże na ulicy Koszalińskiej, które dzierżawi Pan Anusz i trzyma opony, tam by można było tę scenę trzymać. 
	Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że spacerując ścieżką nad Kanałem Młyńskim i Parsętą zwróciła uwagę, że teren wokół jest bardzo zarośnięty, wykaszanie tego terenu powinno zostać na stałe ujęte w planie.        
	Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że na poprzedniej sesji mówił                            o wysypanym żużlu na cmentarzu przed kaplicą, czy ktoś się tym zajął?     
	Ad. 5
	Nie zostały zgłoszone żadne wolne wnioski i informacje.
	Ad. 6
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że co do rewitalizacji centrum, zmieniły się warunki postawione przez Urząd Marszałkowski. Zmniejszyła się wysokość dotacji z 50 na 40% i wyłączono z możliwości dotowania właścicieli lokali użytkowych, czyli muszą oni ponieść koszty                     w 100%,  jest to zmiana niekorzystna i wczorajsze spotkanie z właścicielami              II kwartału oraz dzisiejsze z III kwartału służy przedstawieniu tej informacji,                           a także podjęciu decyzji przez właścicieli do końca tygodnia. Dodał, że może się okazać, iż nie zostanie złożony żaden wniosek o dofinansowanie rewitalizacji. 
	Pani Wioletta Ryndziewicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej  i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie poinformowała obecnych, że w dniu dzisiejszym na ulicy Białogardzkiej odbył się monitoring robiony przez firmę Eko – Wodrol, ponieważ wcześniej wykonany przez Gminę i przekazany do RWiK uznano za niewiarygodny. Wyjaśniła, że po zapoznaniu się z wynikami dziś przeprowadzonego monitoringu odbędzie się w przyszłym tygodniu spotkanie odnośnie dalszego postępowania w tej sprawie. Dodała, że  w trakcie wcześniejszego spotkania jednoznacznie uzgodniono, iż mają zostać naprawione uszkodzone elementy w części do której się zgadzają, do pozostałej części są zastrzeżenia  i na podstawie dzisiejszego monitoringu będzie wiadomo z czyjej powstały winy. Zostanie przedstawiona również ekspertyza techniczna na temat tego, czy spowodowane uszkodzenia mają wpływ na sytuację, jaka ma miejsce w nieruchomości należącej do Państwa Baranowskich i Pana Ruszkowskiego i zbierającej się wody.      
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko wyjaśnił, że kosz przy amfiteatrze ustawiony został tylko na czas imprezy, natomiast kiedy rozpocznie się budowa ścieżki rowerowej, na dzień dzisiejszy nie potrafi udzielić dokładnej odpowiedzi. 
	Pani Wioletta Ryndziewicz wyjaśniła, że do końca miesiąca ścieżka powinna zostać wytyczona przez geodetę, ale dokładnie kiedy rozpoczną się prace jeszcze dziś nie wiadomo.  
	Pan Waldemar Miśko na pytanie dotyczące zaplecza w Karścinie powiedział, że wystąpiono do firm karlińskich z zapytaniem o cenę za jaką podjęliby się wykonania zaplecza. Koszt inwestorski jest znany, w budżecie są zagwarantowane określone kwoty, ale trzeba zobaczyć jaki jest koszt na rynku. Został złożony wniosek do Lidera na dotację w wysokości 100.000zł, ale obecnie zmieniły się trochę zasady. Wcześniej jeśli wniosek został złożony                        i zaakceptowany można było rozpoczynać realizację, wówczas byłby to koszt kwalifikowany, wykonać z własnych środków i czekać na zwrot. Teraz przed podpisaniem umowy nie można rozpocząć prac, gdyby się zaczęło, to wówczas  będą to koszty niekwalifikowane i nie ma szans na dotację 100.000zł. Jeśli okaże się, że zaoferowana cena będzie atrakcyjna, wówczas zostanie ogłoszony przetarg i być może zadanie zrealizowane tylko z własnych środków, ale jeśli nie, to trzeba będzie poczekać na dotację, a prace rozpocząć w roku następnym. Świetlica w Gościnku, niedługo zostanie ogłoszony przetarg na jej wykonanie, dodał, że dofinansowanie pochodzi z kilku źródeł z których część będzie finansowana w roku bieżącym, a część w roku następnym, termin na zakończenie prac, to maj 2012 roku. Na pytanie Pana Piłkowskiego, czy potrzebna jest tak duża ochrona w trakcie koncertu odpowiedział, że nie jest specjalistą, ale są pewne normy i ustawa, która reguluje kwestie organizacji imprez masowych, jest to wymóg ustawowy, podkreślił, że należy się ciszyć, iż obyło się bez incydentów. Zwracając się do Pana Piłkowskiego powiedział, że jeśli zostanie wykonany przez niego biznesplan z którego będzie wynikało, że zakup sceny i jej wynajmowanie jest interesem dla Gminy, wówczas zostanie rozważony jej zakup. Powiedział, że zostanie ustalone, kto jest odpowiedzialny za wykaszanie wzdłuż ścieżki, uważa, iż powinna być ona wykaszana na całej swojej długości i tak tez było wcześniej, była to szerokość około 1 metra, ktoś coś zaniedbał, ale uwaga zostanie zwrócona i teren zostanie wykoszony. Za sprzątanie terenów przystani odpowiedzialny jest Referat Sportu, Turystyki                 i Rekreacji i również  w tym przypadku zostanie zwrócona uwaga. Na temat spożywanego alkoholu odpowiedział, że sponsorem była osoba prywatna.         
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że chciałby wiedzieć, kto był sponsorem, ponieważ chce to zgłosić, a obowiązuje ustawa o wychowaniu w trzeźwości. Dodał, że chce zgłosić ten fakt do Komendanta Straży Miejskiej, aby się tym zainteresował, ponieważ  należy mieć zgodę, na spożywanie alkoholu w miejscu publicznym.
	Burmistrz Karlina Pan Miśko odpowiedział, że należało w trakcie imprezy podejść i zgłosić to strażnikowi, a nie czekać do dnia dzisiejszego. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że chciał ustalić, czy ktoś miał pozwolenie na alkohol, czy nie. Zwrócił się do radcy prawnego z pytaniem czy powinno być zezwolenie. Przypomniał, że mówił też o ulicy Moniuszki, żeby postawione zostały tam kosze i by pojawiła się Straż, zwłaszcza w weekendy, bo tam po godzinie 2200  jest bardzo głośno. 
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że jeśli chodzi                  o zakłócenie ciszy nocnej, to policjantowi, ani strażnikowi takie zachowania nie przeszkadzają i nie ma prawa interweniować dopóki nie będzie zgłoszenia osoby, która czuje się pokrzywdzona. Muszą to zrobić mieszkańcy, którym to przeszkadza. Nie ma prawa przeszkadzać policjantowi hałas po godzinie 2200.  
	Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie  odpowiedział, że jest zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych, można go spożywać tylko w ściśle określonych miejscach.
	Radny Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że oznacza to, iż trzeba mieć koncesję.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza na pytanie dotyczące drogi w Koziej Górze obok nieruchomości Pani Zajfert  poinformował obecnych, że wpłynęła odpowiedź z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w której stwierdzono, że stan po zakończeniu wykonywanych przez nich prac jest lepszy niż zastany przed budową. Prace zostały przez nich zakończone dwa lata temu i uważają, że jej stan jest znacznie lepszy niż poprzednio, niemniej jednak zostanie przeprowadzona analiza i wycena jakie będą koszty doraźnej poprawy jej stanu. 
	Pan Maciej Myczka Kierownik referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie na pytanie dotyczące cen gruntów odpowiedział, że na wycenę działki nie ma wpływu i znaczenia, czy jest to grunt nabywany w drodze przetargu, czy bezprzetargowo, natomiast wpływ będzie jeśli chodzi o cenę końcową, ponieważ do przetargu może przystąpić kilku oferentów. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina podkreślił, że jest wycena biegłego i jest ona taka sama, nie ma różnicy czy grunt sprzedawany jest w drodze przetargu, czy nie.    
	Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, co                 w sytuacji, jeśli działka jest bez dostępu do drogi?
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że jeśli jest to działka bez dostępu do drogi, to nie można tego zbyć w drodze przetargu, ale na wycenę biegłego nie ma to wpływu.
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nie jest pewien, czy dobrze to zrozumiał, poprosił o wyjaśnienie, co w sytuacji, jeśli zakupiona została działka dwa lata wcześniej za kwotę 100zł/1m2, a dziś złożony zostałby wniosek o pozostałe trzy metry, czy zostaną one sprzedane również za kwotę 100zł/1m2 jak będzie to na poprawę warunków, czy za kwotę 60zł?  
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina dodał, że wszystkim chętnym na zakup wydaje się, że skoro jest to obok mojej działki, to powinno być tańsze,               a tak nie jest, z jakiego powodu ,miałoby być? Zasady, którymi kieruje się biegły, to wycena gruntu przyległego podobnie jak wyceniona jest działka rodzima, nie oznacza to że tańsze bo nie ma dostępu do drogi, tylko ile kosztuje grunt  w danym rejonie, nie pozwalają na to przepisy.  
	Zastępca Burmistrza Pan Woś powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Ogrodową  i jadących rowerzystów niezgodnie z przepisami, zostanie powiadomiona Straż Miejska, zasady ruchu drogowego obowiązują wszystkich użytkowników dróg. Jeśli chodzi o roślinkę o której wspominał Pan Piłkowski, jest to okaz chroniony i zostanie ona przesadzona w odpowiednim momencie,  na odpowiednie miejsce do parku w Lubiechowie. 
	Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem, czy ktoś sprawdził, czy dalej nie ma okazów takich roślin?
	Pani Wioletta Ryndziewicz odpowiedziała, że w trakcie przygotowań do dokumentacji projektowej został złożony wniosek o wydanie decyzji                            i przygotowana karta przedsięwzięcia, która została wysłana do Sanepidu i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie opinii pod względem ochrony środowiska, wróciły obie opinie, w których nie narzucono przygotowania raportu oddziaływania na środowisko,  na podstawie tych opinii odstąpiono od przygotowania takiego raportu i została wydana decyzja środowiskowa. Na podstawie uchwalonej waloryzacji przyrodniczej w której ujęty jest obszar Gminy Karlino, na mapie wykazane są obszary, gdzie znajdują się gatunki chronione, na które w szczególności należy zwrócić uwagę                        i wspomniane instytucje stwierdziły, że nie ma potrzeby przeprowadzania dodatkowych działań w tym temacie. Została wydana decyzja lokalizacyjna,                a następnie pozwolenie na budowę.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza powiedział, że co do wykaszania ścieżki ustalone zostanie, kto jest odpowiedzialny za wykaszanie wokół, jeśli chodzi                 o cmentarz i wysypaną ścieżkę żużlem zostanie przeprowadzona rozmowa                 z właścicielem firmy ARMAR, aby zostało zastosowane inne rozwiązanie, by nie zbierała się woda.  
	Pani Grażyna Tomczyk Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                   z pytaniem, dlaczego jedna  z bram wejściowych na cmentarz jest zamknięta? 
	Pan Piotr Woś odpowiedział, że wyjaśni dlaczego ta brama jest zamknięta.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej zwrócił się z pytaniem jakie są obowiązki Prezesa ZBK Pani Wach i Prezesa KTBS Pana Augustyniaka? Zajmują się podobnymi rzeczami, przekazują sobie co chwilę targowiska, czym mają się zajmować konkretnie?
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