
Protokół Nr XIII/15 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej                                                        

w dniu 29 września 2015 roku 

Otwarcia XIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata 

Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 10
00        

w ,,Domu Strażaka” przy ulicy Wigury Nr 1 w Karlinie. Powitała zebranych 

radnych, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Karlino.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie na 

podstawie listy obecności, na której widnieje 12 podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad.  

Ad. 1b  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Beata Klepuszewska 

stwierdziła, że radni otrzymali porządek obrad wraz z materiałami na dzisiejszą 

sesję i zapytała czy są propozycje zmian do porządku obrad?  

Nie zostały zgłoszone. 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołów z XI i XII sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty. 

6. Informacja z PUP w Białogardzie na temat bezrobocia w powiecie 

białogardzkim. 
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7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 

roku, informacji oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze  2015 

roku: 

a) podjęcie uchwały. 

8. Informacja o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2015 roku 

wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć: 

a) podjęcie uchwały. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na  

2015 rok, 

b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Gmina Karlino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników 

publicznego transportu zbiorowego, oraz warunków i zasad 

korzystania z tych przystanków, 

c) pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej kategorii.  

d) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Karlino                                 

w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania                                          

2014–2020, 

e) wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie 

bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej na terenie 

miasta Karlino – obręb 005,  

f) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości  położonych na terenie 

miasta Karlino,  

g) wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości  

położonej na terenie miasta  Karlino, 

h) wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino,  

i) zbycia nieruchomości  położonych na terenie miasta  Karlino. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania. 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich 

sesjach. 

13. Zakończenie XIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 
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Ad. 1c 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

stwierdziła, że protokoły z XI i XII nadzwyczajnej sesji będą przyjmowane                 

w dwóch odrębnych głosowaniach. Stwierdziła, że protokół z XI sesji Rady 

Miejskiej został przesłany do radnych, był również wyłożony do wglądu                    

w Biurze Rady, a wszystkie dotychczas zgłoszone przez radnych uwagi                         

i poprawki zostały w nim uwzględnione i zapytała, czy są inne uwagi do treści 

protokołu?  

Za przyjęciem głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych,                       

1 wstrzymał się od głosu. Protokół Nr XI/15 sesji Rady Miejskiej odbytej             

w dniu 25 sierpnia 2015 roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania.  

Pani Beata Klepuszewska powiedziała, że protokół z XII nadzwyczajnej sesji 

Rady Miejskiej został przesłany do radnych, był również wyłożony do wglądu               

w Biurze Rady, a wszystkie zgłoszone uwagi i poprawki zostały w nim 

uwzględnione i zapytała, czy są inne do treści tego protokołu? 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że 

Statut Gminy Karlino § 16 mówi o tym, że przewodniczący Rady prowadzi 

obrady sesji, a Pani Przewodnicząca w trakcie ,,rzekomej” sesji, a według niego 

,,wiecu wyborczego” powierzyła prowadzenie osobie która przyszła z ulicy, nie 

była radnym, nie była osobą uprawnioną do prowadzenia tej sesji. W punkcie                        

3 zapisano  – ,,sprawuje nadzór nad przestrzeganiem porządku sesyjnego”, punkt             

8 § 16 – ,,czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania 

przez radnych ich mandatu”, to jak wyglądało czuwanie nad tym Pani 

Przewodniczącej, gdy było ustalone odgórnie, że głos mogą zabrać tylko 

zaproszeni goście, a radni nie mogli tego zrobić, ponadto zgodnie z § 31 punkt 1 

,,sesje otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady”, Pani Przewodnicząca 

otworzyła i zamknęła sesję, ale jej nie prowadziła. Przypomniał również § 38 – 
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,,przewodniczący rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym, czas 

wystąpienia takiej osoby nie powinien przekroczyć 5 minut”, a wystąpienie Pana 

Rusieckiego na tej sesji było dużo dłuższe. To było dziwne, że ktoś może 

zabierać głos, zadawać pytania, a radni nie mają takiego prawa. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

podkreśliła, że po pierwsze ta sesja miała charakter uroczysty, po drugie to ona 

przewodniczyła obradom i mogła wskazać osobę, która w jakiejś części może 

zabrać głos, po trzecie w przypadku sesji nadzwyczajnej tylko wnioskodawca 

może wyrazić zgodę na zmianę porządku obrad.      

Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny,                               

2 wstrzymało się od głosu. Protokół Nr XII/15 sesji Rady Miejskiej odbytej   

w dniu 14 września 2015 roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania.  

 

Ad. 2 

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

,,wiecu wyborczym” z okazji 25-lecia nie można było zabrać głosu, dlatego 

chciałby przedstawić również swoje spostrzeżenia, bo to co można było usłyszeć 

było piękne, wspaniale się żyje, prawie jak w Irlandii. W skali kraju likwidacja 

zakładów pracy, likwidowanie stoczni, likwidacja etatów w kopalni i stoczni, 

wysokie bezrobocie, likwidacja Państwowych Gospodarstw Rolnych, około 

trzymilionowa emigracja zarobkowa i wielki wzrost administracji, zwłaszcza 

centralnej. Sukcesy lokalne, likwidacja PGR-ów, likwidacja tartaków, wyjazd 

mieszkańców ,,za chlebem”, wzrost administracji, maksymalne podatki. Sukcesy 

obecnego Burmistrza. Trybuny na boisku piłkarskim, trybuny w amfiteatrze, park 

za Urzędem na który wydano kupę pieniędzy, ścieżka nad Parsętą, skatepark, 

boisko do minigolfa – ruina i nic się tam nie dzieje, Wyspa Biskupia powinna być 
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na ukończeniu, a do jej zakończenia jeszcze wiele brakuje, skrzyżowanie ulicy 

Wojska Polskiego i Koszalińskiej, sprawa nierozstrzygnięta od wielu lat, a można 

byłoby drogi przejąć od Powiatu i to zrobić. O cmentarzu komunalnym Pan 

Misko zapomniał, wieża widokowa w kościele z której można zobaczyć kawałek 

nieba, świetlice wiejskie wyglądające pięknie, ale działające sześć godzin                   

w tygodniu, za wyjątkiem tych w których działa Wioska Dziecięca SOS, pompy 

ciepła, które podniosły tylko koszty ogrzewania, a już tylko po modernizacji 

budynków powinny być oszczędności, ale ich nie widać, kolejny temat to 

biogazownia, wyjazd do Niemiec, zwołana sesja nadzwyczajna, jest już plan 

biogazowni, pozwolenie na budowę, poprzedni prezes brał jakieś kredyty, czy 

pożyczki, a w październiku mija termin pozwolenia na rozpoczęcie inwestycji. 

Proponowano jeszcze spalarnię odpadów niebezpiecznych, ubojnię, muzeum 

wytrysku, następne pieniądze, które zostaną wyrzucone w błoto, hala sportowa za 

około trzydzieści milionów złotych, inwestycja która nie jest rozliczona, 

wykonana została po terminie, a Burmistrz Miśko obiecywał, że poda się do 

dymisji jeśli nie zostanie zrobiona w terminie. Dlaczego trzydzieści milionów, 

skoro kiedy starał się o dofinansowanie mówił, że hala będzie kosztować 

dwadzieścia sześć milionów, do tego trzeba doliczyć proces sądowy cztery 

miliony o które stara się likwidator firmy WROBIS. Następna inwestycja, to 

mikroturbina na szkole w Karwinie, która nie przynosi żadnych oszczędności, tak 

jak mikroturbina na przedszkolu, która nie wyprodukowała żadnego kilowata, 

odprowadzanie deszczówki do kanalizacji przez lata i rozliczenie inwestycji 

,,Zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa”. To jeden z wydatków, który 

został przez Unię Europejską zaskarżony i trzeba było chyba sto milionów 

dorzucić, okłamywanie radnych co do ich kompetencji w sprawie podejmowania 

decyzji co do taryf na wodę, ukrywanie dokumentów przed radnymi lub 

przekazywanie po terminie, wzrost kosztów wielu inwestycji w czasie pracy, na 

przykład ulica Konopnickiej, gdzie był poprawiany wjazd, robiona toaleta. 

Wzrost administracji samorządowej, zawyżone koszty wielu imprez 
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organizowanych na terenie Gminy Karlino, tolerowanie nieprawdziwych 

rachunków za fikcyjne imprezy wystawianych przez sołtysów. Toaleta na ulicy 

Konopnickiej, która jest nieczynna, czy to będzie taka atrapa jak mikroturbina na 

przedszkolu? Wiele razy słyszano jakie przynoszą korzyści ogniwa 

fotowoltaiczne, jeśli to jest tak tanio i nic praktycznie nie kosztuje, to czemu 

wydano tyle pieniędzy na iluminację hali, a podświetlenia nie widać? Czy miał 

ktoś na tym zarobić, że podświetlenie było raz, a potem tego nie ma?            

Pani Oliwia Patyk - Sadowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

do Pana Piłkowskiego, który nazwał sesję nadzwyczajną ,,wiecem wyborczym”   

i powiedziała, iż przypomina sobie, że kiedy Pan Piłkowski startował                             

w wyborach na Burmistrza Karlina, wówczas  głównymi punktami jego 

programu wyborczego było negowanie tego co robi Pan Miśko, a teraz widzi, że 

robi on to samo, stąd pytanie, czy to jest również wiec i kampania wyborcza Pana 

Piłkowskiego? Według niej, to chyba trochę za wcześnie i dodała, że oczekuje 

odpowiedzi na pytanie tylko tak albo nie.  

Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował 

obecnych, że Radna Rady Miejskiej Pani Grażyna Tomczyk, jest nieobecna                    

w dniu dzisiejszym, ponieważ jest w Gliwicach, jest już po chemii, a w dniu 

dzisiejszym będzie miała przeszczep, w związku z tym przekazał jej 

pozdrowienia i podkreślił, że wszyscy trzymają za nią kciuki.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie dodała, że 

wie, iż Pani Tomczyk ogląda obrady sesji dlatego zawracając się do niej złożyła 

życzenia powrotu do zdrowia i szybkiego powrotu do pracy w Radzie.   

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

podkreśliła, że wszyscy obecni dołączają się do życzeń powrotu do zdrowia. 
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Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa 

Zwartowo podziękowała wszystkim radnym i gościom, którzy uczestniczyli              

w Dożynkach Gminnych, jakie odbyły się w Zwartowie w dniu 5 września 2015 

roku. Podkreśliła, że według niej wszystko było dobrze zorganizowane i to                   

w bardzo krótkim czasie, ale to tylko dzięki współpracy mieszkańców z Gminą, 

kierownikami jednostek, dla których serdecznie dziękuje w swoim                                   

i mieszkańców imieniu.  

Pani Teresa Idec Radna Miejskiej Rady Seniorów w Karlinie podziękowała, 

w swoim imieniu oraz mieszkańców, za wykonaną ścieżkę, a właściwie pięknie 

wybrukowany chodnik do sklepu ,,Biedronka” . Dodała, że według niej 

należałoby go jednak trochę utwardzić, ponieważ podczas opadów deszczu woda 

zaczyna ten chodnik podmywać. 

 

Ad. 3 

Nie zostały zgłoszone żadne pytania do Burmistrza. 

 

Ad. 4 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie z pracy 

Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 25 sierpnia do dnia 28 września 

2015 roku (informację załączono do protokołu). Następnie zwrócił się do Pani 

Barbary Świeczka Sołtysa Sołectwa Zwartowo z podziękowaniem za możliwość 

uczestniczenia w okresie przygotowania i podkreślił ogromne zaangażowanie 

mieszkańców, którzy pracowali przez kilka tygodni przy organizowaniu tej 

imprezy i stwierdził, że każdy kto uczestniczył na pewno to docenił, za co  należą 

się podziękowania. Dodał, że w ostatnim miesiącu miało miejsce kilka 
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jubileuszy. Na podkreślenie zasługuje 10 – Lecie działania Stowarzyszenia SOS 

Wioski Dziecięce w Polsce , Programu który jest realizowany na terenie Gminy 

Karlino i nie tylko. Przypomniał, że oprócz Wioski, czterech świetlic i miejsc              

w których są wspierane rodziny, jest również wspólnota funkcjonująca                             

w Koszalinie, w której przebywa młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich. 

Powiedział, że w trakcie obchodów goszczono Prezydenta Stowarzyszenia 

Światowego, który jest hindusem. Należy podziękować tej organizacji i Panu 

Rusieckiemu, który nią zarządza, ponieważ wykonują oni ogromna pracę i jest to 

praca z powołania, wystarczy pobyć wśród tych ludzi, by zobaczyć jak ona jest 

trudna i odpowiedzialna. Miały miejsce obchody 55 – Lecia Polskiego Związku 

Wędkarskiego Koło w Karlinie, to jest grupa ludzi bardzo mocno zaangażowana  

i wiele dająca dla społeczności od siebie. Warto odnotować datę uroczystej sesji  

z okazji 25 – Lecia Samorządu, a jeśli ktoś chciałby zobaczyć różnicę, jak było 

kiedyś, a jak jest dziś, wystarczy zobaczyć zdjęcia sprzed 25 lat i to co dziś 

można zobaczyć własnymi oczami. To co widać broni się samo. Bardzo ważna 

rocznicą są obchody 70 lat Szkoły Podstawowej w Karlinie i 40 lat nadania 

imienia szkole 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty. Złożył gratulacje i podziękowania 

dla całej załogi tej szkoły za przygotowanie uroczystości, podziękował 

wszystkim służbom, które się w to zaangażowały, duże zasługi ma Komendant 

Straży Miejskiej Pan Jacek Miron, który po raz kolejny zorganizował piknik 

związany z bezpieczeństwem, na którym po raz pierwszy goszczono 

spadochroniarzy, którzy brali udział w zagranicznych misjach wojskowych                 

w Iraku i Afganistanie. Dodał, że obecnie żyje się w takich czasach, iż kraj nie 

jest broniony na granicach, dzisiaj niepodległość i bezpieczeństwo jest chronione 

na świecie, ale to jest nowy wymiar czasów w których żyje się dziś. Następnie 

powiedział, że warto odnotować 5 – Lecie Muzeum w Karlinie, należy 

podziękować Kustoszowi Panu Krystianowi Zalewskiemu, ale także Pani 

Danucie Butrym, która bezpośrednio zarządza tym muzeum, to jest coś co jest 

warte zauważenia, bo w stosunkowo niewielkim mieście muzeum które powstało 
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pięć lat temu, ma już ma tak ogromny dorobek. Podkreślił, że bardzo dobrze 

układa się współpraca z byłymi mieszkańcami, którzy we wrześniu byli z wizytą 

w Karlinie, zwłaszcza z Państwem Szczecińscy, którzy przekazali wiele pamiątek 

i promują Karlino przede wszystkim w Niemczech. Stwierdził, że jeśli chodzi                 

o los Pani Grażyny Tomczyk jest bardzo spokojny, o to że wszystko będzie 

dobrze, między innymi dlatego, że ,,są z Nią” wszyscy, jest to ogromna rzesza 

ludzi którzy ją wspierają, co jej na pewno pomoże, ale najważniejsze jest to, co 

jest w Niej. Przypomniał, że Pani Korzeniowska pytała wcześniej o rankingi 

zadłużenia, czy takie są również, jest taki, ukazał się we ,,Wspólnocie”                           

5 września br., jeśli chodzi o zadłużenie małych miast w 2014 roku, Karlino nie 

znajduje się w pierwszej dziesiątce, a nie ma publikacji o dalszych miejscach, ale 

jeśli chodzi o ranking ,,Rzeczpospolitej”, w którym Gmina Karlino znajduje się w 

pierwszej setce w Polsce, to w rankingu zadłużenie można się spodziewać 

również pierwszej setki. Poinformował również o czymś co spotkało byłą Panią 

Sołtys Sołectwa Domacyna Panią Stanisławę Łepecką. Pan Grzankowski 

mieszkaniec Domacyna złożył doniesienie do Prokuratury o podejrzeniu 

popełnienia różnych przestępstw przez Panią Łepecką, świadkiem tych oskarżeń 

był między innymi Pan Piłkowski, ale Prokuratura umorzyła dochodzenie w tej 

sprawie, a zarzuty jakie były przedstawione to przywłaszczenie mienia                              

i poświadczenie nieprawdy. Następnie zacytował fragment uzasadnienia 

postanowienia Prokuratury w w/w dochodzeniu cyt. ,,W zakresie podniesionych 

w toku dochodzenia przez świadków Ryszarda Grzankowskiego i Bogdana 

Piłkowskiego nieprawidłowości dotyczących opisanych w sentencji niniejszego 

postanowienia faktu ustalono, iż zakupione czternaście rolet zostały 

zamontowane w świetlicy w Domacynie, rolety balkonowe choć trochę dłuższe 

zostały zakupione, ponieważ pasowały kolorystycznie. Jak ustalono mięso, 

wędliny i catering związane były z imprezą organizowaną 27 kwietnia  2013 

roku. Mając na uwadze powyższe dochodzenie umorzono.”. Dodał, że szkoda, iż 
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przy tej okazji doprowadzono do rozstroju i sporego urazu psychicznego osobę, 

która na to nie zasługiwała, a zasługiwała i zasługuje na słowa uznania.     

Następnie Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina wraz z Przewodniczącą Rady 

Miejskiej Panią Beatę Klepuszewską wręczył z okazji 25 Lecia Samorządu 

Terytorialnego dyplomy uznania byłym radnym Rady Miejskiej w Karlinie Panu 

Krzysztofowi Chrzanowskiemu i Panu Zdzisławowi Walczak oraz Pani Ilonie 

Pyrtek – Safaryn długoletniemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się            

z pytaniem w związku z przetargiem na zarządzanie Centrum, czy były jeszcze 

inne kandydatury? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nie było. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że                 

w informacjach podawane są dane ile metrów kwadratowych zostało 

wydzierżawiane, czy sprzedane, a nie wszędzie jest podane jaka jest cena zakupu, 

czy można byłoby uzupełnienie punktów 8 i 9, to co kupili Państwo 

Owczarzowie i iNET, żeby można było mieć skalę porównawczą i czy w tych 

najmach przy imprezach, stoiska gastronomiczne, czy najmu pod garaże, że to na 

taki cel. W przypadku umowy Pana Miśko jest to 30,00zł za 10 metrów. czy nie 

można byłoby ustalić jednej ceny jak na targowisku, jest 4,00zł za metr, co przy 

10 metrach dałoby 40,00zł? Są to stoiska okazjonalne, ale takie same okazjonalne 

są na cmentarzu przy święcie, tam też jest na maksymalnie trzy dni, a stawka jest 

taka sama jak na targowisku. Pan Szymon Brodziński firma BRO-S z siedzibą 

Białogard, działka 1,68 i miesięcznie 61,99zł brutto, rocznie to około 750,00zł, 

ale jest też Pani Beata Michalska, porównywalna działka 1,63 i roczny czynsz 

najmu wynosi 12,00zł, czyli miesięcznie 1,00zł, to są duże różnice. 
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Pani Iwona Wysocka – Chudziak Inspektor ds. Obrotu Nieruchomościami  

w Urzędzie Miejskim w Karlinie wyjaśniła, że umowa z Panem Brodzińskim 

dotyczy powierzchni reklamowej i obowiązują inne stawki za taka powierzchnię  

i jest to umowa na okres trzech miesięcy, ponieważ teraz ten grunt zostanie 

zamieszczony w wykazie nieruchomości i dopiero potem można będzie zawrzeć 

tę umowę na dłuższy okres, natomiast pani Michalska powiększyła swoją 

powierzchnię garażową i w tym przypadku jest inna stawka, jest to 0,50zł za metr 

kwadratowy. Jeśli chodzi o umowy zawierane przy imprezach obowiązuje 

zarządzenie Burmistrza i zgodnie z nim są sporządzane umowy, w zależności od 

zajmowanego metrażu.  

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski powiedział, że proponowałby 

stawki pod działalność gastronomiczną jednodniową zrównać, tak jak                             

z jednodniową jaka jest pod cmentarzem, a stawki tam są takie jak na targowisku.                 

 

Ad. 5 

Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                

w Karlinie. 

Pani Monika Drabowicz p.o. Dyrektora Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie przedstawiła prezentację multimedialną na temat działalności 

Związku Miast i Gminy Dorzecza Parsęty (informacja w wersji papierowej 

została załączona do protokołu). 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się              

z pytaniem, czy Pani Iwona Czerniec nadal pracuje, czy jest zmiana na tym 

stanowisku? Jeden projekt, to działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu 

środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty                   

i chodzi o turbiny wiatrowe przy Przedszkolu Miejskim i Szkole Podstawowej    
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w Karwinie, kto był autorem projektu, czy był wykonany audyt energetyczny, 

czy wykonano studium wykonalności, co ze środkami unijnymi w związku z tym, 

że zadanie to nie spełniło efektów zamierzonych w tym projekcie? W nowej 

perspektywie planowana jest budowa rozproszonych odnawialnych źródeł energii 

i tu również znajdują się mikroturbiny, czy to będzie realizowane? Kolejne 

zadanie, Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, wartość projektu 

wynosi 284 000,00zł, na Gminę Karlino przypada 104 313,73zł, to jest około 

40%, a w zadaniu uczestniczy dziewięć gmin, czyli na pozostałe osiem gmin 

przypada 180 000,00zł, czyli około 22 500,00zł na gminę, dlaczego jest tak duża 

różnica w wartości projektów pomiędzy Gminą Karlino, a pozostałymi gminami.  

Pani Monika Drabowicz p.o. Dyrektora Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie odpowiedziała, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie, 

Dyrektorem Biura Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest nadal Pani Iwona 

Czerniec, która obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Jeśli chodzi                     

o działanie infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach 

użyteczności publicznej, turbiny wiatrowe zainstalowane na terenie Gminy 

Karlino, tych turbin miało być zainstalowane o wiele więcej, ale w związku                  

z tym, że praktyka pokazała, iż te turbiny nie przyniosły zakładanych efektów 

energetycznych Gmina opracowała ekspertyzy techniczne, które strona 

szwajcarska zgodziła się sfinansować w 85% i te ekspertyzy zostały złożone we 

wniosku o płatność na dofinansowanie. Z opinii wynika, że te turbiny nie będą 

przynosiły efektów, dodała, że myśli, iż jest możliwość zapoznania się z tymi 

opiniami. Opinie zostały przekazane do Centrum Projektów Polska Cyfrowa, 

które jest instytucją pośrednicząca w tym projekcie, jak też do Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju oraz do strony szwajcarskiej. Wystąpiono z prośbą                 

o umożliwienie zamiany turbiny wiatrowej w przedszkolu na instalację 

fotowoltaiczną o podobnej mocy energetycznej, natomiast jeśli chodzi o turbiny 

w Karwinie, miałyby one pozostać i produkować tę energię, którą są w stanie 
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wyprodukować, a aby uzupełnić wskaźniki efektywności energetycznej 

zaproponowano wykonanie dodatkowej instalacji fotowoltaicznej, która będzie 

produkować energię elektryczną z energii słonecznej. Jeśli chodzi o wniosek                 

o dofinansowanie to na dziś nie jest pewna, czy na same turbiny był audyt 

energetyczny, ale na pewno było studium wykonalności dla całego projektu                  

i obejmowało też montaż turbin wiatrowych na wszystkich obiektach, które były 

zgłoszone, również na tych na których zadanie nie zostało zrealizowane. Strona 

szwajcarska wyraziła zgodę z rezygnacji na pozostałych obiektach w związku                 

z tym podjęto środki naprawcze w postaci zamiany zakresu na instalacje 

fotowoltaiczne.      

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, co 

jest główna przyczyną tego, że one nie spełniają określonych oczekiwań? 

Pani Monika Drabowicz odpowiedziała, że jest szereg przyczyn które się 

składają na całość, podstawową przyczyną jest słaba siła wiatru, za słabej do 

wartości startowej turbin.           

Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że skoro zostało wykonane studium 

wykonalności, zostały przeprowadzone badania w związku z tym, że te turbiny 

miały stanąć, to kto ponosi odpowiedzialność za to, że około miliona złotych 

zainwestowano w turbiny i nie ma żadnych efektów? Chodzi o to konkretnie, 

jakie osoby są za to odpowiedzialne? 

Pani Monika Drabowicz p.o. Dyrektora Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie odpowiedziała, że nie jest to pytanie do niej, dlatego, że we 

wszystkich projektach partnerskich gminy zgłaszają zakres, a załącznikami do 

dokumentacji aplikacyjnej jest dokumentacja projektowa. Dokumentacja 

projektowa jest pozyskiwana od gmin, jest ktoś kto ma uprawnienia, sporządził 

dokumentacje projektową, nie ma podstaw do podważenia jego uprawnień, 

wiedzy i doświadczenia. Taka dokumentacja został pozyskana i na jej bazie 



14 

 

została złożona dokumentacja aplikacyjna. Faktycznie jest tak, że wskaźnik                 

w projekcie został wyliczony dla produkcji energii elektrycznej z siły wiatru, jest 

bardzo niewielki, dlatego konsekwencji z nieosiągnięcia tego wskaźnika raczej 

nie będzie.      

Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że są wątpliwości, że projekt został 

zrobiony prawidłowo, to nie należy korzystać z jego usług i zatrudniać go przy 

kolejnych projektach.  

Pani Monika Drabowicz p.o. Dyrektora Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie powiedziała, że jeśli chodzi o kolejny projekt – Opracowanie 

Planów Gospodarki Niskoemisyjnej, rzeczywiście uczestniczy dziewięć gmin, 

projekt został złożony na 284 000,00zł, ale były to środki zakładane w projekcie. 

Jeżeli chodzi o gminy cena tych planów jest różna w zależności od rodzaju 

gminy, a w tym projekcie uczestniczą gminy miejskie, gminy wiejskie, gminy 

miejsko – wiejskie. W zależności od rodzaju gminy, od jej wielkości, liczby 

mieszkańców cena tych planów kształtuje się w różny sposób. Przyjęto takie 

założenia projektowe, że budżet Gminy Karlino wyszedł na taka kwotę, jaka jest 

w sprawozdaniu, natomiast koszty faktyczne poniesione na realizację tego 

projektu zostaną rozliczone proporcjonalnie do kosztów jakie przypadną na 

Gminę Karlino po zrealizowaniu zadania, umowa z wykonawcą została 

podpisana na 169 000,00zł. Z tych środków 85% proporcjonalnie wykonawca 

rozpisał, na którą gminę przypada jaka kwota z tych środków, a zostaną one na 

gminę rozliczone po zakończeniu realizacji projektu. Jeśli chodzi o pytanie 

dotyczące inteligentnych źródeł rozproszonych, to są to propozycje gmin, ten 

projekt jest tylko propozycją, która nie została złożona nigdzie do 

dofinansowania. Złe doświadczenia z mikroturbinami są przedstawiane na 

każdym spotkaniu, w każdej prezentacji projektu i jeśli uczestnicy nie chcą tego 

realizować, to nie będą, jeśli ktoś chce się dać przekonać, to decydują o tym same 

gminy.   
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Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że                    

w sprawozdaniu pominięta jest szkoła ponadgimnazjalna, w Programie ,,Przyrodo 

nie znikaj” nie jest zaznaczone, że również brała udział w Lipiu w warsztatach. 

,,Międzynarodowy Rajd rowerowy szlakiem zwiniętych torów”, w tym roku było 

około stu dwudziestu osób, czy w latach poprzednich były te same wielkości? 

Powiedział, że przyniósł zeszłoroczne sprawozdanie i tegoroczne, w zeszłym 

roku ta impreza kosztowała 64 239,00zł, a teraz 17 410,00zł, są wymienione 

rzeczy zrealizowane w ramach projektu i jest to to samo, jak można było wydać 

tak dużo pieniędzy rok wcześniej na imprezę, a w tym roku ¼ tego? 

Pani Monika Drabowicz odpowiedziała, że w różnych latach bywa różnie, ale 

jest to około stu uczestników. Dodała, że trudno jest jej się odnieść do pytania 

dotyczącego wydatków na imprezę, ponieważ nie ma sprawozdania z roku 

poprzedniego. 

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Bogdan Piłkowski zapytał o zadanie 

,,Zintegrowana Gospodarka Wodno – Ściekowa”, zakończona miała być na 

koniec roku 2012 – 2013, jest koniec 2015 roku i nie ma zakończenia, dlaczego?                     

Pani Monika Drabowicz odpowiedziała, że to zależy od Komisji Europejskiej, 

rozliczenie końcowe projektu zostało złożone. Na rozliczenie tego projektu 

składają się różne elementy, jest dotacja, pożyczka, są dwie fazy, te wszystkie 

elementy rozstrzyga Komisja Europejska, do momentu do kiedy nie będzie 

ostatecznej akceptacji złożonego rozliczenia, nie można przyspieszyć tej 

procedury.         

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że był jakiś plan, ktoś się pod czymś podpisał 

i zostało to zatwierdzone i nagle nie można się z tej inwestycji rozliczyć. Już za 

pierwsza fazę trzeba było około sto milionów dołożyć, bo ktoś popełnił błędy, 

teraz tez nie ma rozliczenia, a jeśli Unia Europejska odrzuci sprawozdanie?                

W sprawozdaniu jest rozliczenie Pomerania 2012 – 2015, a gdzie rok 2014, są tu 
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różnice, jakie to są koszty roczne. Według roku poprzedniego miało to być 

150 000,00zł, a według dzisiejszego sprawozdania jest to 225 000,00zł rocznie na 

ten projekt. Miało to być 611 000,00zł za okres czterech lat, a teraz podano, że 

całkowity koszt projektu to jest 677 000,00zł i to jest okres trzyletni, czyli wielki 

wzrost tego budżetu.  

Pani Monika Drabowicz p.o. Dyrektora Związku Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty w Karlinie odpowiedziała, że jeśli chodzi o działanie w 2014 roku, to 

nie zostały one ujęte w sprawozdaniu, dlatego, że informacja z działalności jest 

przedstawiana dwa razy w roku, w lutym taka informacja była również składana  

i zostały zaprezentowane działania z roku 2014 i aby nie powielać tej informacji, 

nie przedstawiano ponownie informacji za 2014 rok. Jeśli chodzi o koszty, nie 

potrafi się odnieść do tego w tej chwili. 

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski zapytał o zadanie Polsko – 

Niemieckie spotkanie kooperacyjne przedstawicieli Związku Amt 

Mecklenburgische Kleinssenplatte oraz Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

powinno to być przeliczone na złotówki na dany dzień, a nie podawanie 

informacji w Euro. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin 

zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, na początku można 

przeczytać, że projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, 

wkład własny Gminy Karlino 169 000,00zł, czy był finansowany w 100%, czy 

nie? W ramach projektu zakupiono 1 037 komputerów, 167 drukarek, wydano na 

to 8 230 000,00zł, jaka była cena jednego komputera, czy drukarki którą 

kupiono? Wychodzi to około 6 000,00zł za komputer, to jakie to były typy 

komputerów, o jakich parametrach twarde dyski, jakie oprogramowanie?                    

W Gminie Karlino trzydzieści trzy gospodarstwa domowe otrzymały komputery, 

są to pieniądze publiczne, gdzie jest lista z którą można się zapoznać które te 

komputery otrzymały? Czy te komputery  ludziom zostały przekazane na 

własność, czy użyczone? Wszystkie komputery pracują w gospodarstwach 
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domowych, a pracownicy biura Związku nadzorują realizację umowy przez firmę 

ESPOL oraz wykorzystywanie komputerów zgodnie z przeznaczeniem, w jaki 

sposób jest to robione i co to jest za spółka ESPOL, że mają taką specjalizację, że 

tym się tu w Gminie zajmuje? Dodał, że sprawdził w Internecie, iż spółka 

ESPOL, to firma działająca na terenie Szczecina, dlaczego firma ze Szczecina 

nadzoruje tu, czy komputery są dobrze wykorzystywane. 

Pani Monika Drabowicz odpowiedziała, że należy pamiętać o tym, że Związek 

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, tak jak też Gmina Karlino zobowiązany jest do 

stosowania ustawy prawo zamówień publicznych. Firma ESPOL została wybrana 

w postępowaniu przetargowym i realizuje to zamówienie w całości, dostawa, 

montaż, dostawa Internetu i obsługa, monitoring w czasie trwałości projektu. 

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że zrozumiał, że firma ESPOL wygrała 

przetarg i ma się wszystkim zajmować. Dlaczego ten sprzęt został ubezpieczony 

na okres siedmiu lat, skoro jest dwuletnia gwarancja? Dodał, że nie otrzymał też 

odpowiedzi, jak jest z przekazanymi komputerami do gospodarstw domowych              

i jak wygląda kontrola w ich mieszkaniach, czy te komputery jeszcze są, lista 

osób którym je przekazano i czy dostali na własność, czy im tylko użyczono te 

komputery, jeżeli darowizna, to trzeba wystawić PIT 8c, czy ci ludzie otrzymali 

też takie PIT-y i zapłacili od tego podatek?    

Pani Monika Drabowicz wyjaśniła, że do przydzielania sprzętu komputerowego 

do gospodarstw domowych został opracowany regulamin w projekcie, 

dodatkowo każda z gmin, która uczestniczyła w tym projekcie podpisała umowy 

z każdym  użytkownikiem i te umowy regulują wszystkie elementy dostępu do 

tego sprzętu. Te dokumenty są dostępne w gminach i można się z nimi zapoznać. 

Dodała, że nie potrafi też powiedzieć, czy sprzęt jest użyczony, czy przekazany 

na własność.   
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Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina stwierdził, że nie jest w stanie 

udzielić odpowiedzi na tak precyzyjnie zadane pytanie dotyczące konfiguracji               

i sposobu przekazania komputerów, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. 

Dodał, też, że byłoby dobrze, gdyby tak szczegółowe pytania zostały 

przygotowane na piśmie, wtedy będzie udzielona odpowiedź na wszystkie 

zgłoszone wątpliwości. 

Pan Bogdan Piłkowski przypomniał § 37 Statutu Gminy punkt 2 – zapytania 

składa się w formie pisemnej przewodniczącemu Rady lub w formie ustnej,                    

w trakcie sesji Rady. Zapytanie zostało złożone w formie ustnej, a zgodnie                    

z punktem 3 tego paragrafu, jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest 

możliwa, należy udzielić odpowiedzi w formie pisemnej zgodnie ze statutem                              

w terminie czternastu dni. Jeżeli to było użyczenie, to co się stanie po tym okresie 

czasu z tymi komputerami? Zainstalowanie kolektorów zewnętrznych                               

w trzydziestu siedmiu budynkach użyteczności publicznej, w jakich to 

budynkach, jakie to przynosi zyski? Z tego co mówiono na wspólnym 

posiedzeniu komisji wynika, że solary, które się stawia na niektórych budynkach 

nie przynoszą żadnego efektu ekonomicznego, bo najlepiej działają w okresie 

letnim, kiedy w szkołach jest przerwa. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedziała, że Pan Piłkowski już ponad dziesięć minut zabiera głos, ale też inne 

osoby, które chciałyby zadać pytania. 

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że jeśli Pan Rusiecki, człowiek 

nieuprawniony zajmuje godzinę czasu, to Przewodnicząca to toleruje, a jeśli 

radny mówi na konkretny temat i prosi o wyjaśnienia, to mu się głos odbiera. 

Pani Beata Klepuszewska powiedziała, że Pan Piłkowski zadał tak wiele pytań, 

że nie sposób na nie od razu odpowiedzieć, trzeba się to tego przygotować. Tylko 
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dobra wola Pana Piłkowskiego, który gdyby przelał na papier swoje pytania               

i przekazał odpowiednim osobom, obyłoby się bez nerwów i byłoby łatwiej.    

Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że zacytował 

przed chwilą zapis § 37 punkt 2 statutu i stwierdził, że to co robi, robi zgodnie               

z prawem. Następnie zadał kolejne pytanie dotyczące wysypiska śmieci, w roku 

poprzednim była informacja, że 32 000 000,00zł ma to kosztować, teraz jest 

19 000 000,00zł, co staniało, a wartość inwestycji karlińskiej pozostała bez 

zmian? Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 

- całkowity koszt projektu to są koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, po 

dodaniu dwóch pozycji okazuje się, że brakuje 360 000,00zł. Projekty planowane 

do realizacji na lata 2014 – 2020 rok. Wiele projektów które miały być robione  

w latach 2015 – 2020, a okazuje się, że ma to być 2016 – 2020, a część projektów 

pozostała 2015 – 2017 i takich projektów jest cztery, na które przewidziano 

438 000,00zł, dziewięć miesięcy jednego roku jest z głowy, ile pieniędzy wydano 

w tym czasie na te projekty. 200 000,00zł Ochrona obiektów dziedzictwa 

kulturowego na trasie Szlaku Solnego, Wsparcie dla parków technologicznych                

i klastrów przedsiębiorstw 200 000,00zł, 8 000 000,00zł Utworzenie Centrów 

Aktywności Cyfrowej i jeszcze 30 000 000,00zł wsparcie kształcenia 

zawodowego i ustawicznego, razem 438 000 000,00zł na trzy lata, ile z tego 

zrobiono? Następnie zwrócił się do Pani Drabowicz z pytaniem, czy dalej są 

stosowane metody, że jeśli ktoś nie chce przystąpić do jakiegoś projektu, to 

opiera się to na szantażu o którym mówił Pan Bieńkowski były Prezydent 

Kołobrzegu, który stwierdził że był szantażowany w sprawie Zintegrowanej 

Gospodarki Wodno – ściekowej, inwestycji nierozliczonej do dnia dzisiejszego, 

w jaki sposób Miasto Kołobrzeg zostało do tego zmuszone.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Beata Klepuszewska 

zwracając się do Pan Piłkowskiego powiedział, że chciałaby przedstawić na 

przyszłość treść zapisu § 39 ust. 1 Statutu Gminy Karlino, który brzmi cyt. 
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,,Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza 

nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 

Jego decyzje w tym zakresie są ostateczne.”. Następnie, ponieważ nie zostały 

zgłoszone inne pytania, zaproponowała przejście do kolejnego punktu porządku 

obrad.   

 

Ad. 6 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim. 

Pan Henryk Ręcławowicz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy                             

w Białogardzie przedstawił informację na temat bezrobocia (załączono do 

protokołu). 

Zmieniło się quorum o godzinie 11
56

, Pan Jerzy Góryń przybył na sesję, Pani 

Tamara Korzeniowska opuściła salę obrad. 

Nie zostały zgłoszone pytania do informacji. 

 

Ad. 7 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku, 

informacji oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze  2015 roku. 

Czy są jakieś pytania lub potrzebne dodatkowe informacje? 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                            

z pytaniem dotyczącym nowych drukarek, jakie otrzymały świetlice wiejskie,  są 
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trzy świetlice gdzie jest koszt w dwóch około 600,00 złotych, w jednej ponad 

300,00zł, a co to za koszt 11,53zł, czy to jakieś części i w przypadku artykułów 

papierniczych, czy są to artykułu na zajęcia do pracy z dziećmi, czy papier lub 

tusze do drukarek, bo według projektu z Dorzecza Parsęty świetlice otrzymały 

nowe drukarki i komputery. 

Pani Danuta Butrym Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury 

odpowiedziała, że jeśli chodzi o zakupione materiały, to znajdują się tam tusze,               

papier i jednocześnie materiały do pracy z dziećmi. Jeśli chodzi o dokupienie 

sprzętu, wiadomo, że komputery są użytkowane przez dzieci, takie sprzęty 

szybko się starzeją, psują się myszki i mają prawo się psuć, nie ma tu żadnego 

uchybienia.    

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że z tak wysokich kosztów wynika, że ta 

myszka jest ,,zajebiście” droga.                             

Pani Danuta Butrym powiedziała, że nie będzie na ten temat się wypowiadać. 

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy materiały 

biurowe, papier są kupowane na fakturę, czy paragon? 

Pani Danuta Butrym odpowiedziała, że zakupy do każdej ze świetlic są 

dokonywane w sklepach, jest sporządzana zbiorówka, ale jest rozpisane, co jest 

zakupione do jakiej świetlicy i jest to zakup na fakturę. 

Ad. 7a 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za pierwsze półrocze 2015 roku, informacji oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze 

półrocze  2015 roku. 
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Komisja Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 

nie opiniowała projektów uchwał ujętych w porządku obrad sesji z powodu 

nieobecności w trakcie jej posiedzenia Burmistrza lub pracowników Urzędu 

odpowiedzialnych za ich przygotowanie.   

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny,                              

2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XIII/104/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 8 

Informacja o kształtowaniu się za pierwsze półrocze 2015 roku wieloletniej 

prognozy finansowej na lata 2015 – 2025, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć. 

Nie było pytań do informacji  

Ad. 8a 

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się za pierwsze 

półrocze 2015 roku wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2025, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny,                              

2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XIII/105/15 została podjęta większością głosów. 
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Ad. 9a 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Karlino na  2015 rok. 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny,                              

2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XIII/106/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 9b 

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karlino, 

udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu 

zbiorowego, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                        

z pytaniem, kiedy autobusy będą stawały na przystanku na ulicy Konopnickiej?  

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział, że wtedy kiedy 

będą chcieli przewoźnicy, bo to oni o tym decydują na których przystankach się 

zatrzymują.  

Pan Bogdan Piłkowski zapytał, po co był ten przystanek budowany, najpierw 

coś jest zrobione, a potem nie wiadomo, czy ktoś z tego będzie korzystał, może 

najpierw należałoby zapytać.                         
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Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych,                              

1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XIII/107/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 9c 

Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi gminnej dotychczasowej 

kategorii. 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XIII/108/15 

została podjęta. 

 

Ad. 9d 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy 

Karlino w Mieleńskiej Lokalnej Grupie Rybackiej w okresie programowania                                          

2014–2020. 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny,                              

nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania 

uchwała Nr XIII/109/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 9e 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat                        
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w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej położonej na terenie 

miasta Karlino – obręb 005.  

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania radnych uchwała                        

Nr XIII/110/15 została podjęta. 

 

Ad. 9f 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 

położonych na terenie miasta Karlino.  

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      

z pytaniem, jakie będą koszty rozbiórki budynku będącego własnością Pana 

Jastrzębskiego i czy będą to koszty poniesione przez Gminę oraz w momencie 

zamiany, jeśli do niej dojdzie co jest przewidywane na tym terenie?   

Pani Monika Panasiuk Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie wyjaśniła, że jeśli 

uchwała zostanie podjęta, to proces zamiany może potrwać nawet do końca roku, 

czyli formalne nabycie może być dopiero w przyszłym roku, w związku z tym na 

ten rok środki na rozbiórkę nie są w budżecie zabezpieczane, ewentualnie będą 

musiały być zabezpieczone na rok następny. Te koszty będzie ponosić Gmina,                    

w związku z tym, że to ona będzie po dokonaniu zamiany właścicielem, a jakie są 

plany dotyczące zagospodarowania tego terenu, na dzień dzisiejszy nie ma takiej 

wiedzy.     



26 

 

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrz Karlina powiedział, że budynek należy 

rozebrać i to jak najtaniej, być może zrobi to ktoś w zamian za materiał, a to co 

ma tam powstać będzie związane z planem rewitalizacji centrum Karlina.  

Pani Bożena Nadziejko Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

przypomniała, iż kiedy Pan Jastrzębski był obecny na posiedzeniu Komisji 

Budżetu powiedział, że rozbiórka będzie należała do niego.  

Pan Andrzej Jastrzębski odpowiedział, że koszty rozbiórki będą po jego stronie 

i będzie to zrobione po jak najmniejszych kosztach.  

Uchwała Nr XIII/111/15 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

 

Ad. 9g 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze 

bezprzetargowej nieruchomości  położonej na terenie miasta  Karlino. 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XIII/112/15 

została podjęta. 

 

Ad. 9h 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino.  

Komisja Budżetu nie wypracowała opinii na temat projektu, Komisja Rewizyjna 

zaopiniowała projekt pozytywnie. 
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W wyniku jednomyślnego głosowania radnych uchwała Nr XIII/113/15 

została podjęta. 

 

Ad. 9i 

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta  

Karlino. 

Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie. 

Uchwała Nr XIII/114/15 została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 

Zmieniło się quorum o godzinie 12
31

 , Pan Leszek Gago opuścił salę obrad.  

 

Ad. 10 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                          

z pytaniem do Przewodniczącej Rady, co zrobi z sytuacją jaka ma miejsce na 

posiedzeniach Komisji Mieszkaniowej, pracownicy Urzędu uchylają się od 

obecności na posiedzeniach, nie ma Burmistrza, Sekretarza, jak długo to jeszcze 

trwało, nie ma sensu przychodzenie na komisje, kiedy władze gminne to 

lekceważą. Zgłosił też, że nie otrzymał odpowiedzi na pytania, które zadał na 

poprzedniej sesji, a jest na to czternaście dni. Pan Miśko nie wywiązuje się ze 

swoich obowiązków, a bierze za wszystkie stołki na których siedzi prawie 

200 000,00zł rocznie, powinien  wypełniać swoje obowiązki za które bierze 

wynagrodzenie. Następnie zapytał, kiedy będzie czynna toaleta na ulicy 

Konopnickiej?  
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Ad. 11 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

zwróciła się z pytaniem do Pana Piłkowskiego, kto jest odpowiedzialny za taki 

stan rzeczy i sytuację na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej i to, że 

Burmistrzowie nie chcą przychodzić? Dodała, że  ze swojej strony może tylko 

porozmawiać. Drugie pytanie, dlaczego nie dostał Pan odpowiedzi, jeśli do Biura 

Rady wpłynie jakaś korespondencja do Pana, to automatycznie zostanie to 

przekazane. Powiedział, że otrzymała informację, że jeszcze odpowiedzi 

spływają z jednostek, zostanie udzielona jedna zbiorcza na wszystkie zadane 

pytania.    

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina zwrócił się do Pana Piłkowskiego 

mówiąc, że urzędnicy nie chcą być obrażani, nie chcą słuchać bezpodstawnych 

zarzutów i w momencie kiedy to się zmieni, wszyscy na pewno będą chodzić na 

posiedzenia Komisji Mieszkaniowej. Jeśli chodzi o odpowiedź na pytania, do 

momentu otrzymania protokołu nie można się było ustosunkować do zadanych 

przez Pana pytań, obecnie odpowiedź jest przygotowywana i zostanie przekazana 

w odpowiednim czasie.   

Pani Anna Tomczyk Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej                         

i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie  odpowiedziała, że 

jeśli chodzi o toaletę na ulicy Konopnickiej, nie została otwarta, ponieważ nie 

został tam jeszcze założony licznik przez Zakład Energetyczny, poza tym już 

wszystko jest przygotowane.  

Zastępca Burmistrza Karlina Pan Piotr Woś zaprosił wszystkich do wzięcia 

udziału w najbliższą sobotę w Rajdzie Pieczonego Ziemniaka na trasie rowerowej 

Lubiechowo – Karlino, będzie to dystans 12 kilometrów, a jeszcze wcześniej, bo 

już jutro o godzinie 18
00

 na hali widowiskowej Homanit Arena będzie można 

zobaczyć pokazowy mecz koszykówki AZS Koszalin – Kotwica Kołobrzeg.   
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Ad. 12 

Nie wpłynęły żadne odpowiedzi do Biura Rady. 

 

Ad. 13 

Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej            

w Karlinie Pani Beata Klepuszewska podziękowała za przybycie i udział 

radnym oraz zaproszonym gościom i o godzinie 12
37

 dokonała zamknięcia            

XIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

Protokołowała: 

Ilona Pyrtek-Safaryn 

Część załączników o których mowa w protokole nie jest zamieszczona na stronie 

BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie ze względu na obszerność. Z załącznikami 

można się zapoznać w Biurze Rady na zasadach określonych w ustawie z dnia            

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782         

z późn. zm.) oraz Statutu Gminy Karlino (Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3343). 


