
Protokół Nr XI/15 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej                                                        

w dniu 25 sierpnia 2015 roku 

Otwarcia XI 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 13 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? Ponieważ nie zostały 

zgłoszone zaproponowała zmianę polegającą na zmianie dotychczasowego 

brzmienia pkt 7c) porządku obrad, który brzmiał ,,podjęcie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie 

planowanego deficytu budżetu Gminy”, na ,,podjęcie uchwały w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek”.  

Za przyjęciem propozycji zmiany brzmienia punktu 7c) głosowało                           

11 radnych, głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. 

Zmiana została przyjęta.   
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Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad, 

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym 

oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.  

5. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016. 

6. Informacja dotycząca działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 6 miesięcy 2015 roku. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na  

2015 rok, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2015 – 

2025, 

c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na spłatę 

wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 

d) zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy                    

de minimis, 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań                               

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino, 

f) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny                              

w poszczególnych okresach roku szkolnego, 

g) określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli 

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów 

szkolnych, 

h) przystąpienia do Programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny                                  

i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, 

i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 

dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Gminy 

Karlino na lata 2015-2020”, 
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j) zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku albo 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie 

dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-

2020. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich 

sesjach. 

11. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

Ad. 1c 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

stwierdziła, że protokół z X sesji Rady Miejskiej został przesłany do radnych 

drogą mailową, 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? 

Nie zostały zgłoszone.  

Za przyjęciem głosowało 12, nie było głosów przeciwnych, 1 wstrzymał się od 

głosu. Protokół Nr X/15 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 czerwca 2015 

roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania.  

 

Ad. 2 

Pan Jerzy Góryń Radny Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił wyniki  

konkursu ,,najładniejsza Wieś Gminy Karlino 2015”, poinformował, że  

członkowie Komisji Mieszkaniowej, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa                  

i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karlinie w składzie: Grażyński 

Waldemar, Góryń Jerzy, Tomczyk Grażyna i Piłkowski Bogdan dokonali w dniu 
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30 czerwca 2015 r. objazdu gminy Karlino, aby dokonać oceny sześciu 

miejscowości (Syrkowice, Lubiechowo, Ubysławice, Krukowo, Zwartowo, 

Karścino) zgłoszonych do  konkursu ,,Najładniejsza Wieś Gminy Karlino 2015”. 

Po dokonaniu objazdu podjęto decyzję o przyznaniu trzech pierwszych miejsc dla 

miejscowości: Zwartowo – 250 pkt przyznano nagrodę w wysokości 1 300,00zł,  

Karścino – 238 pkt przyznano nagrodę w wysokości 1 000,00zł, Lubiechowo – 

222 pkt przyznano nagrodę w wysokości 800,00zł i przyznano trzy wyróżnienia 

w wysokości 300,00zł każde - za pozytywne zmiany w miejscowościach 

Syrkowice, Ubysławice i Krukowo. Dodał, że nagrody zostaną wręczone                      

w trakcie Dożynek Gminnych w Zwartowie.   

Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa 

Zwartowo w imieniu mieszkańców, Burmistrza i swoim zaprosiła wszystkich 

obecnych na Gminne Dożynki do Zwartowa, dnia 5 września br., o godzinie            

14-tej. Dodała, że dożynki rozpoczną się przemarszem korowodu, mszą na 

stadionie i przebiegać będą według planu jaki znajduje się na zaproszeniach                    

i plakatach.   

 

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 czerwca do dnia 24 sierpnia 

2015 roku oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej (informacje załączono do 

protokołu). Następnie poinformował obecnych o wynikach rankingu 
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,,Rzeczypospolitej”, dodał, że jest to coroczny ranking, jest on nieodpłatny,                

a dzięki niemu można się porównać z samorządami z całej Polski. Są trzy 

kategorie, miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz  

gminy wiejskie. Podkreślił, że jest to ranking ogólnopolski,  a pod uwagę bierze 

się w nim wielkość inwestycji, stopień zadłużenia, efekty pozyskiwania środków 

unijnych, itd., dane te są uzyskiwane z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju oraz uzupełniane są ankietami przesyłanymi przez 

gminy do wydawnictwa. Powiedział, że w rankingu ogólnym Gmina Karlino 

zajęła 42 miejsce (przypomniał, iż kiedyś ranking ten nazywał się ,,Złota Setka 

Samorządów w Polsce”) i jest to awans z miejsca 56. Jeśli chodzi o samorządy 

gminne najlepiej korzystające z funduszy unijnych, Gmina Karlino znalazła się 

na 6 pozycji wśród gmin, które w 2014 r. pozyskały najwięcej funduszy UE jeśli 

chodzi o samorząd najbardziej innowacyjny, dodał, że nie chodzi tylko o zakup 

komputerów, ale o systemy zarządzania i Gmina Karlino znalazła się na                             

3 miejscu w tej kategorii. Dodał, że zachodniopomorscy liderzy tegorocznego 

rankingu dziennika „Rzeczpospolita” otrzymali od Marszałka Województwa 

Pana Olgierda Geblewicza żółte koszulki „lidera”, jako dowód uznania. 

Powiedział, że przeprowadzony był również ranking dotyczący jakości życia 

tygodnika „Wprost”, który wytypował najlepsze gminy do życia i w tym 

rankingu Gmina Karlino znalazła się na 9 – 10 miejscu ogólnopolskiego rankingu 

gmin miejskich i miejsko-wiejskich w których żyje się najlepiej. Karlino znalazło 

się w rankingu najwyżej wśród gmin zachodniopomorskich i wyprzedziło nawet 

Kołobrzeg, który znalazł się na 11 miejscu. Ranking opracowano na podstawie 

danych Ministerstwa Finansów, GUS oraz ankiet rozsyłanych do gmin.                     

W zestawieniu podano wydatki na środowisko w przeliczeniu na mieszkańca               

w roku 2014 to kwota 431,04zł, wydatki na kulturę na mieszkańca w 2014 roku 

470,09zł, średnią liczbę uczniów w jednej klasie w szkole podstawowej,                      

w Karlinie 17 uczniów oraz ten sam wskaźnik dla gimnazjum 23 uczniów, wprost 

podaje się również liczbę osób przypadających na jedną przychodnię 1 201 osób. 
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Stwierdził, że zawsze jest powód do narzekania, ale jeśli skonfrontuje się to               

z innymi gminami, to okazuje się, że w Gminie Karlino jest lepiej i znajduje się 

ona w czołówce krajowej. Poinformował obecnych, że miała miejsce uroczystość 

związana z ,,wiechą” na drugim budynku przy ,,Biedronce”, podkreślił, że  prace 

na tym budynku przebiegają szybko i można liczyć na to, że termin zakończenia 

przewidziany na początek grudnia nie jest zagrożony, a przygotowywany jest już 

wniosek na trzeci budynek, którego wybudowanie planowane jest na rok 

przyszły. Następnie poinformował, że odbyło się spotkanie z udziałem Pani 

Marszałek Mieczkowskiej w sprawie podsumowania obu projektów dotyczących 

montażu ogniw fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, między 

innymi na szkołach, na przedszkolu, bibliotece, starej hali sportowej. Podkreślił, 

że oszczędności są już widoczne z tytułu montażu ogniw na hali widowiskowo – 

sportowej w miesiącach od listopada do końca czerwca i energii wyprodukowano 

na wartość ponad sześćdziesięciu tysięcy złotych, natomiast w przyszłym roku 

należy spodziewać się oszczędności na wszystkich obiektach użyteczności 

publicznej rzędu setek tysięcy złotych. Poinformował, że  z wizytą w Karlinie 

przebywali dawni mieszkańcy, odbyło się sympatyczne spotkanie któremu 

przewodniczył Pan Woś,  w trakcie którego byli mieszkańcy przekazali pamiątki 

z Karlina, które znajdą się w Karlińskim muzeum. Jako ważne wydarzenie 

podkreślił brązowy medal Mateusza Polskiego w Europejskich Igrzyskach 

Olimpijskich, jest to pierwszy od wielu lat medal bokserski seniorski, zarówno 

Mateusz Polski, jak też Elżbieta Wójcik, są to nadzieje olimpijskie na rok 

przyszły. Następnie zaprosił wszystkich obecnych na przystań w czwartek, gdzie 

o godzinie 17-tej rozpoczną się Mistrzostwa Karlina w CrossFit, jest to zestaw 

ćwiczeń dla każdego, można sobie regulować tempo na miarę swoich 

możliwości. Dodał, że obecny będzie wśród gości między innymi Krzysztof 

,,Główka” Głowacki, aktualny Mistrz Świata Wagi Junior Ciężkiej w Boksie 

Zawodowym WBO. 
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Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, jakie 

miejsce w rankingu ,,Rzeczypospolitej” zajęła Gmina Karlino pod względem 

zadłużenia? Jakie mają zostać wydzielone z mieszkaniowego zasobu Gminy 

pomieszczenia tymczasowe, co to są za pomieszczenia, zatrudnienie na 

stanowisku urzędniczym ds. inwestycji i rozwoju gminy, czy to jest nowe 

stanowisko i kto był do tej pory zatrudniony, następne pytanie dotyczyło naboru 

na stanowiska sekretarza, ile osób złożyło swoje aplikacje i jakie kwalifikacje 

przesądziły o wyborze oraz czy był ogłoszony przetarg na wynajem pomieszczeń 

do skłosza i szatni w budynku Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu                       

w Karlinie. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że mówił już o tym, 

jakie dane były brane pod uwagę w rankingu i dodał, że gdyby był ogłoszony 

ranking gmin najbardziej zadłużonych w Polsce, Gmina Karlino byłaby                      

w czołówce, ale co do tego nikt nie ma wątpliwości. Wyjaśnił, że wskaźnik 

zadłużenia był jednym z elementów oceny w tym rankingu, ale również był 

oceniany. Jeśli chodzi o stanowisko urzędnicze ds. inwestycji, to zatrudniona była 

na nim Pani Wioletta Ryndziewicz, która kiedy wróciła do pracy po urlopie 

doszła do wniosku, że pójdzie ,,drogą kariery zawodowej” przeniosła się do 

Świeszyna, na stanowisko kierownika referatu inwestycji. Jeśli chodzi                         

o nabór na stanowisko sekretarza aplikacje swoje złożyły dwie osoby,                       

a o ostatecznym wyborze zdecydowały jak zawsze kompetencje. Pan Rajmund 

Wasiak zaprezentował się lepiej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej i został 

wybrany. Powiedział, że przetarg na wynajem pomieszczeń skłosza i szatni                

w budynku Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu się odbył i przypomniał, że 

jeśli chodzi o wynajem pomieszczeń, wszystkie muszą nastąpić w trybie 

konkursowym, tak jak w tym przypadku. 

Pani Anna Paduch Prezes Zarządu Budynków Komunalnych w Karlinie 

wyjaśniła, że pomieszczenia tymczasowe są przydzielane na w wyniku wyroków 
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sądów, ponieważ osoby które otrzymują wyrok o eksmisji nie mogą być 

eksmitowane na bruk i są przesiedlane do pomieszczeń tymczasowych.                      

W związku z tym, że takie wyroki zapadły należało wydzielić pomieszczenia 

tymczasowe. Jakie to są adresy jest zapisane w zarządzeniu, z którym można się 

zapoznać, ponieważ jest ogłoszone na stronie.      

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że                  

w sprawozdaniu podano, iż inwestycja na ulicy Konopnickiej wyniosła ponad 

100 000,00zł, to jaki jest całkowity koszt tej inwestycji po uwzględnieniu 

wszystkich błędów i poprawek, których ktoś nie dopatrzył? Powiedział, że Pan 

Burmistrz chwali się rankingami, czy tam również były podawane bezmyślne 

inwestycje, takie jak mikroturbiny, pieniądze zostały wydane, a korzyści nie ma 

żadnych. W sprawozdaniu podano, że w roku 2014 1350 osób  zostało objętych 

wsparciem w zakresie dożywiania na około osiem tysięcy mieszkańców Gminy,     

a to nie jest powód do chwały, że tak wielu mieszkańcom trzeba pomagać.      

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że takie porównania 

nie prowadzą do żadnych logicznych wniosków. Jak porównać warunki życia, 

czy liczbę uczniów w szkołach, liczbę osób przypadających na przychody, 

poziom wydatków na kulturę, poziom infrastruktury, wszystkie udogodnienia, to 

świadczy o jakości życia, jak można porównywać to do liczby osób 

korzystających z opieki społecznej, to nie jest do porównania, ponieważ jest to 

zupełnie inna kategoria. Dodał, że wielu mieszkańców w dużej mierze na własne 

życzenie korzysta z opieki społecznej i raczej nie ma lekarstwa na to, aby udało 

się to zmienić. Ten problem, problem ,,niby” bezrobocia dotyka nie tylko Gminę 

Karlino, ponieważ mówi się o bezrobociu, ale pracodawcom trudno jest znaleźć 

ludzi do pracy. Dodał, że zestawienie wartości inwestycji na ulicy Konopnickiej 

zostanie przygotowane, natomiast jeśli chodzi o ,,bezmyślne inwestycje” - 

mikroturbiny, mówi o tym otwarcie, gdziekolwiek tylko jest okazja, aby 

przestrzec innych, by nie szli tą samą drogą, bo jest to nauczka także dla innych. 
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Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy również pochwalił się Pan Burmistrz tym, że 

kanalizacja ściekowa była podłączona do rynien, sukcesami w remontach domów 

komunalnych, klatkami schodowymi, warunkami w których ludzie mieszkają             

w Gminie Karlino? Papier przyjmie wszystko co jest napisane, gdy ktoś nie widzi 

tego jak żyją mieszkańcy w Gminie Karlino. 

Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że rankingi polegają na tym, że to ten 

który tworzy ranking, zadaje pytania. Dodał, że sprawy o których mówi Pan 

Piłkowski dotyczą wielu gmin, nie tylko Gminy Karlino i wszędzie jest podobna 

sytuacja. Stwierdził, że gdyby zrobiony został ranking opowiadania farmazonów, 

to Pan Piłkowski byłby pierwszy w Polsce.  

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, na jaki okres 

przyznawane są pomieszczenia tymczasowe dla mieszkańców? 

Pani Anna Paduch odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o ochronie praw 

lokatorów lokal przyznawany jest na pół roku, potem musi się lokator określić, 

jakie będą jego dalsze działania, ale może on po tym okresie zostać eksmitowany 

na bruk. Są to pomieszczenia o bardzo niskim standardzie, nawet nie muszą mieć 

one wyposażenie, tylko możliwość jego podłączenia.      

 

Ad. 5 

Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016 

(informacje załączono do protokołu). 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     

z pytaniem, ile jest dzieci w małym przedszkolu w szkołach w Daszewie                     

i Karwinie? 
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Pani Małgorzata Kolicka – Gładysz Dyrektor Szkoły Podstawowej                      

w Daszewie odpowiedziała, że osiemnaście.  

Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie odpowiedziała, 

że czternaście.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się            

z pytaniem do wszystkich dyrektorów szkół dotyczącym godzin pozalekcyjnych, 

czy będą to dodatkowe godziny w tym roku, a do Pana Zbigniewa Pawlik 

Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie zwróciła się z pytaniem, jak sprawują się 

klasy sportowe dotychczas i jak to będzie dalej funkcjonowało? 

Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie odpowiedział, że 

obecnie są dwie klasy sportowe, klasa pierwsza i klasa druga. Obecnie powinny 

być trzy klasy sportowe, ale na dzień dzisiejszy podania zostały złożone przez 

dwudziestu jeden uczniów, co daje prawo do utworzenia klasy sportowej, 

również  w trzeciej klasie sportowej liczba uczniów pozwala na jej utrzymanie, 

ale zmniejszyła się ich liczba w klasie drugiej, w chwili obecnej jest tylko 

szesnaście osób i oficjalnie nie będzie to już klasa sportowa, chociaż jej 

uczniowie nadal będą uczestniczyć w treningach, czy zawodach.  

Pani Tamara Korzeniowska powiedział, że wie, iż na ucznia klasy sportowej 

przypada większa subwencja, czy to się zmieni? 

Pan Zbigniew Pawlik odpowiedział, że sytuacja nie ulegnie wielkiej zmianie, 

ponieważ większa subwencja będzie należała się na uczniów klasy trzeciej                   

i pierwszej.  

Pan Bogdan Piłkowski poprosił o przygotowanie i przekazanie informacji na 

temat tego, jaka liczba dzieci dowożonych jest do szkół w Karwinie i Daszewie? 
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Pani Beata Pawlik Dyrektor szkoły Podstawowej w Karlinie na pytanie Pani 

Korzeniowskiej dotyczące zajęć pozalekcyjnych odpowiedziała, że w Szkole 

Podstawowej w Karlinie zajęcia dodatkowe odbywają się w ramach karty 

nauczyciela, część godzin jest zatwierdzona w arkuszu organizacyjnym. Dodała, 

że jest zatrudnionych trzydziestu nauczycieli, razy dwie godziny, to daje   

sześćdziesiąt godzin tzw. ,,karcianych”. Podkreśliła, że pełna informacja na ten 

temat będzie 1 września br.      

Pani Maria Pałka Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karwinie poinformowała 

obecnych, że w szkole zajęcia dodatkowe są realizowane w ramach karty 

nauczyciela. 

Pani Małgorzata Kolicka – Gładysz Dyrektor Szkoły Podstawowej                            

w Daszewie powiedziała, że również w szkole w Daszewie zajęcia dodatkowe są 

realizowane w ramach karty nauczyciela. Dodatkowo zajęcia instrumentalne 

prowadzone są przez Księdza.   

 

Ad. 6 

Informacja dotycząca działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 6 miesięcy 2015 roku (załączono do protokołu). 

Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Karlinie powiedziała, że łożyła informację dla radnych, 

dodatkowo odpowiadała na pytania na posiedzeniu komisji Budżetu, ale gdyby 

były jeszcze dodatkowe pytania, udzieli na nie odpowiedzi. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

iż otrzymała informacje od jednej z osób korzystających z pomocy że  3 lipca br. 

ta osoba otrzymała zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie z powodu 
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braku środków finansowych przekazanych przez Wojewodę 

Zachodniopomorskiego na wypłatę zasiłków, co uniemożliwiło wcześniejsze 

rozpatrzenie podania, w związku z czym termin został przesunięty do dnia                         

30 września br. Pani kiedy odwołała się do Wojewody w tej sprawie otrzymała 

odpowiedź, że nie stwierdzono zakłóceń, ani opóźnień w przekazywaniu dotacji 

dla Gminy Karlino, podkreślono również, że nawet ograniczone środki nie mogą 

być powodem niezałatwienia sprawy w terminie. Dlaczego udzielana jest 

odpowiedź, że pomoc nie będzie przyznana z powodu braku środków? 

Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrekotr Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Karlinie wyjaśniła, że zatrudniony został nowy pracownik, który 

popełnił błąd, za szybko podjął decyzje o wysłaniu takiej informacji. Został już 

upomniany, wyjaśnienie w tej sprawie zostało przekazane również do Wojewody, 

a Pani ubiegająca się o zasiłek otrzymała go w terminie. Niemniej zdarza się, że 

środki jakie otrzymuje zasiłek na realizację zasiłków, czyli 1/12  miesięcznie,             

a nie zawsze te środki wystarczają na realizację wszystkich zasiłków, wtedy 

przekazywane są one w terminie późniejszym. Zgodnie z Kpa obowiązuje termin 

trzydziestu dni na załatwienie sprawy, jeśli się to nie uda, petent musi zostać 

poinformowany o tym, że sprawa zostanie załatwiona w terminie późniejszym. 

Podkreśliła, że nigdy nie wiadomo jaka liczba podań o przyznanie zasiłku 

zostanie złożona, zdarza się, że ktoś złoży podanie w ostatnim dniu miesiąca i już 

wiadomo, ze w następnym miesiącu nie da się tego zrealizować, wówczas 

określany jest termin dłuższy, po to aby zainteresowana osoba otrzymała 

informację, że podanie jest pozytywnie załatwione, ale na środki musi poczekać. 

Podkreśliła, że pomoc społeczna jak sama nazwa wskazuje, to tylko pomoc                             

i wsparcie, ale nie utrzymanie.     
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Ad. 7a 

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 

Karlino na  2015 rok. 

Komisja Mieszkaniowa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja 

Budżetu nie wypracowała opinii na temat projektu, Komisja Rewizyjna 

zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 było przeciwnych,                              

1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/94/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7b) 

Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Karlino na lata 2015 – 2025. 

Komisja Mieszkaniowa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja 

Budżetu nie wypracowała opinii na temat projektu, Komisja Rewizyjna 

zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 było przeciwnych,                              

1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/95/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7c) 

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 
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Komisja Mieszkaniowa negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, Komisja 

Budżetu nie wypracowała opinii na temat projektu, Komisja Rewizyjna 

zaopiniowała projekt pozytywnie. 

Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska zwróciła się do 

radnych przypominając, że na sesji styczniowej podjęto pięć uchwał odnośnie 

przesunięcia spłat kredytów z tego roku na lata następne, 2018, 2020 i 2021 i to jest 

kwota prawie 1 800 000,00zł, biorąc to pod uwagę oraz ten kredyt którego wzięcie 

jest proponowane na spłatę kredytów, jakie zostały zaciągnięte do tej pory, to 

będzie kwota ponad 4 000 000,00zł. Od 1 stycznia wchodzi w życie ustawa 

dotycząca mandatów i może być problem z wpływem do budżetu sporej kwoty 

pieniędzy, to obawia się, że będzie duży problem ze zbilansowaniem budżetu 

przyszłorocznego. 

Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem, jk długo Pan Burmistrz będzie 

zadłużał jeszcze gminę Karlino?     

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina stwierdził, że na to pytanie nie da się 

odpowiedzieć jednoznacznie. 

Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 5 było przeciwnych,                              

nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/96/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7d) 

Projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny,                              

nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/97/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7e) 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Karlino. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. 

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

1 osoba wstrzymała się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/98/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7f) 

Projekt uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny                              

w poszczególnych okresach roku szkolnego. 

Komisja Mieszkaniowa nie opiniowała projektu uchwały, pozostałe komisje 

zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że                     

z przykładu jaki otrzymali radni wynika jednoznacznie, że po uśrednieniu 

nauczyciel ten traci 51 godzin w skali roku, a to jest niekorzystne dla pracownika. 

Należy wziąć również pod uwagę, że to uśrednienie jest niekorzystne dla 

nauczyciela. W roku szkolnym jest okres kiedy przychodzą matury, plan zajęć 
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dydaktycznych dla nauczyciela zostaje zmieniony, i nauczyciel może przyjść na 

pierwszą lekcję, potem powinny być zajęcia w klasie maturalnej, następnie ma 

kolejne dwie lekcje i ponownie wypadają mu dwie  lekcje z klasą maturalną, przed 

lekcjami z uczniami, którzy nie zdają matury. Ten nauczyciel i tak przebywa                       

w szkole, czasami bywa tak, że kiedy ma tzw. ,,okienko” 45 minut wolnego dla 

nauczyciela, ale ma dwa dyżury przed i po tej lekcji, nie ma możliwości na 

opuszczenie szkoły. W tym okresie nauczyciel, który ma zajęcia w klasach 

maturalnym ma rzeczywiście mniej godzin, ale według karty nauczyciela za pełny 

etat trzeba mu zapłacić, tak było dotychczas według przepisów, bo przecież plan na 

ten okres nie jest zmieniany w szkołach. Podjęcie tej uchwały będzie działać na 

niekorzyść nauczycieli.      

Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie wyjaśnił, że to nie jest 

nowa uchwała, jest ona wzorowana na takich, które obowiązują w wielu innych 

szkołach ponadgimnazjalnych. W Karlinie taka uchwała pojawia się po raz 

pierwszy od momentu przejęcia szkoły przez Gminę, ponieważ w roku ubiegłym 

nie było klasy maturalnej, stąd potrzeba jej podjęcia teraz, kiedy klasa maturalna            

w tym roku szkolnym będzie. Nauczyciele uczący w klasach maturalnych muszą 

mieć tak skonstruowaną umowę, nauczyciel nie traci etatu, traci tylko godziny 

nadliczbowe w miesiącu maju i czerwcu. Jeśli chodzi o plan, jest on zmieniany po 

pierwszym semestrze, będzie zmieniony również ze względu na klasy maturalne                       

i od tego roku taka potrzeba będzie, a nie jest to wielki problem.    

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie dodała, 

że na posiedzenie Komisji zaproszona była przedstawicielka Związków 

Zawodowych, Dyrektor Zakładu Oświaty i wszystkie wątpliwości były tam 

wyjaśniane.  

Pan Zbigniew Pawlik dodał, że nauczyciele nie czują się pokrzywdzeni, ponieważ 

pracowali oni w ten sposób zawsze, w takim systemie. 
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Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie dodała, że 

ponieważ uchwała podlega publikacji, będzie ona obowiązywać z mocą od                     

1 października br.    

Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy jeśli zostaną uśrednione godziny i ktoś nagle  

odchodzi z pracy, czy zostanie mu wynagrodzenie wyrównane za godziny które 

wcześniej przepracował? Czy jeśli ktoś zejdzie z tego świata, a wcześniej 

wypracował godziny, nie dostał za nie wynagrodzenia, ponieważ zostało ono 

uśrednione, co z tymi pieniędzmi?     

Pan Zbigniew Pawlik odpowiedział, że jeśli nauczyciel odejdzie z pracy, wówczas 

następuje rozliczenie, więc nie ma obaw, to tylko kwestia wyliczenia ile godzin 

wypracował do dnia odejścia. Jeśli chodzi o zejście ze świata. Nie można w taki 

sposób podchodzić do tego tematu i brać pod uwagę, czy ktoś zejdzie, czy nie, czy 

odejdzie z pracy w trakcie roku szkolnego, czy nie. Organizując pracę szkoły 

zakłada się, że wszyscy zatrudnieni będą pracować.     

Pani Beata Pawlik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie odniosła się do 

wypowiedzi Pana Piłkowskiego na temat pracy nauczycieli, okienek w zajęciach, 

czy zmiany planu, co mają nauczyciele robić ze sobą  i stwierdziła, że czasy się 

zmieniły od momentu kiedy Pan Piłkowski pracował w szkole jako nauczyciel. 

Karta nauczyciela jasno określa ile godzin pracuje nauczyciel i należy uszanować 

wszystkich nauczycieli. Nauczyciele pracują czterdzieści godzin tygodniowo i taki 

jest zapis. To o czym mówi się w tej chwili, to są godziny dydaktyczne, czyli 

bezpośredniej pracy z dziećmi, ale do tego nauczyciele wykonują mnóstwo innych 

zadań. Nie należy mówić, że nauczyciel ma okienko, siedzi i nie wie co ma ze sobą 

zrobić, ma mnóstwo innych zajęć. Temat uśrednienia został już wyjaśniony, ale 

każdy nauczyciel, który ma zajęcia w klasie maturalnej woli otrzymywać  równą 

pensję miesięczną, poza tym przepisy nie pozwalają na zmianę umów trwających           
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w ciągu roku szkolnego, one są zawierane od 1 września do końca sierpnia i biorąc 

to pod uwagę, podjęcie uchwały jest konieczne.          

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie Pan Zbigniew Pawlik dodał, że gdyby ta 

uchwała nie została podjęta, to do kwietnia nauczyciel otrzymywałby 

wynagrodzenie zwiększone o nadgodziny, a pozostał miesiące pracowałby tylko na 

etacie, dlatego nauczyciele wolą mieć uśrednione wynagrodzenie.  

Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny,                              

1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/99/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7g) 

Projekt uchwały w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru godzin dla 

nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 

stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz pedagogów szkolnych. 

Komisja Mieszkaniowa nie opiniowała projektu uchwały, pozostałe komisje 

zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w projekcie uchwały paragraf 11 uchwała 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego, jak to ma się w stosunku do karty 

nauczyciela, kiedy to do końca maja należy zmienić warunki pracy nauczycielowi, 

czy to będzie obowiązywało już w tym roku, dlaczego zostaje podniesiony wymiar 

godzin na przykład pedagoga szkolnego, czy logopedy? Stawka godzinowa za 

zajęcia wymiarowa logopedy maleje brutto o 9,00zł.       

Pani Beata Pawlik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie odpowiedziała, że 

taka uchwała podejmowana jest po raz pierwszy. Do tej pory wszystkie wymiary 
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nauczycielskie były określane w karcie nauczyciela, w momencie zmian    

specjaliści nie zostali wymienieni w karcie nauczyciela i nie ma ich do tej pory,               

w związku z tym nie mają określonego tygodniowego wymiaru godzin, a w karcie 

zapisano, że taki wymiar może określić organ prowadzący. Nie można mówić                

o żadnej stracie godzin przez logopedę, bo tak naprawdę takiego etatu nie ma. W tej 

chwili godziny logopedy, jakie znajdują się w arkuszu organizacyjnym Szkoły 

Podstawowej w Karlinie, nie ma natomiast całego etatu, jest to siedem godzin. Do 

tej pory było tak, że te godziny były godzinami ponadwymiarowymi nauczyciela 

który uczy. W tej chwili zwiększa się liczba godzin w klasach 4 – 6 i jest to 

uzupełnienie etatu. Jeśli ta uchwała nie zostanie podjęta, to może się zdarzyć, że 

nauczyciel może nie mieć etatu. Dlatego nie należy przeliczać tego na jakieś starty. 

Poprosiła radnych o podjęcie uchwały twierdząc, że jest ona niezbędna do 

zapewnienia stabilizacji nauczycielom. Nauczyciele są szczęśliwi jeśli te godziny 

wejdą do etatu, ponieważ ma ten etat i nie musi mieć zmniejszonego wymiaru. Jeśli 

chodzi o godziny pedagoga, do tej pory pedagog miał dwadzieścia godzin, jest 

propozycja zmiany do dwudziestu trzech,  ale tak jak wspominała przy poprzedniej 

uchwale, praca nauczyciela wynosi czterdzieści godzin. Pedagog jest tzw. 

nauczycielem ,,nietablicowym”, czyli nie ma godzin praktycznych, nie stoi i nie  

tłumaczy przez  osiemnaście godzin uczniom tematu, tylko są to zajęcia polegające 

na wspomaganiu nauczycieli, kierowaniu na badania uczniów, są to również 

mediacje w szkole, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, a w przypadku pedagoga 

w Szkole w Karlinie, jest to osoba, która bardzo się angażuje i tak naprawdę jest 

przez czterdzieści godzin tygodniowo.                  

Pan Piłkowski powiedział, że przepisy oświatowe zna dobrze i nie zgadza się                     

z tym, co mówi Pani Dyrektor. Jeśli są przewidziane w ,,siatce” godziny 

logopedyczne, czy mogą one być dołączone do etatu, czy nie? Jeśli te godziny 

zostały ujęte, to jest to możliwość uzupełnienia etatu, bo po podjęciu takiej uchwały 
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jak będzie można etat uzupełnić? Ktoś ma szesnaście godzin dydaktycznych, ile 

dostanie godzin logopedy, aby uzupełnić mu etat?  

Pani Beata Pawlik odpowiedziała, że bez tej uchwały nie będzie można uzupełnić 

etatu, ponieważ nie ma dokumentu stwierdzającego, że organ prowadzący 

przewidział godziny dla logopedy. Podkreśliła, że jest to korzystne dla nauczycieli.  

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgłosił wniosek formalny                 

o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania nad projektem uchwały. 

W głosowaniu za przyjęciem wniosku wzięło udział 12 radnych, za przyjęciem 

głosowało 12, nie było głosów przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.                    

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny,                              

nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/100/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7h) 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Zachodniopomorskiej 

Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora. 

Komisja Mieszkaniowa nie opiniowała projektu uchwały, pozostałe komisje 

zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała o cele 

wprowadzenia Zachodniopomorskiej Karty Seniora, wspieranie seniorów                       

w regionie, w tym wzmocnienie ich kondycji finansowej, podobnie brzmi w Karcie 

Rodziny, wspieranie rodzin wielodzietnych w regionie, w tym wzmocnienie ich 

kondycji finansowej, w jaki sposób ten punkt będzie realizowany?    
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Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że jest to uchwała 

Sejmiku Województwa i takie pytanie powinno być skierowane do autora projektu. 

Na pewno  będą to ulgi w korzystaniu z obiektów publicznych. 

Pani Tamara Korzeniowska zaproponowała wystąpienie z takim zapytaniem do 

Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, w jaki sposób to będzie 

realizowane?  

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy                       

w przypadku Karty Rodziny dzieci muszą pochodzić z jednego małżeństwa, czy 

mogą na przykład z dwóch? 

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie potrafi udzielić 

odpowiedzi na takie pytanie. 

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

1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XI/101/15 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7i) 

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego               

w zakresie dożywiania „Pomoc w zakresie dożywiania dla mieszkańców Gminy 

Karlino na lata 2015-2020”, 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. 

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

2014 było 1355 osób objętych pomocą w zakresie dożywiania w stołówce szkolnej, 

ile procent mieszkańców z tego korzysta?   
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Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Karlinie odpowiedziała, że nie są to tylko dzieci, ale są to również 

rodziny, osoby starsze, niepełnosprawne i dzieci pozostające w domu.  

W wyniku jawnego  i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XI/102/15 została 

podjęta. 

 

Ad. 7j) 

Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla 

osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Wszystkie komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. 

Uchwała Nr XI/102/15 została podjęta w wyniku jawnego  i jednomyślnego 

głosowania.  

 

Ad. 8 

Pan Tomasz Rusiecki Dyrektor Regionu Karlino SOS Wioski Dziecięce               

w Polsce zaprosił obecnych na uroczystości X – Lecia  Wioski Dziecięcej                   

w Karlinie, które odbędą się 7 września 2015 roku, na terenie Wioski dziecięcej 

przy ulicy Kościuszki. Wyjaśnił, że jest to trochę nietypowy termin poniedziałek, 

ale spowodowane jest to tym, że swoją obecność potwierdził Prezydent SOS, 

który będzie w Polsce po raz pierwszy i wręcz zażądał, aby być w Karlinie, stąd 

wybór terminu. Zachęcał wszystkich do uczestnictwa i przyjścia z całymi 

rodzinami.  
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Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                          

z pytaniami: kiedy mija termin zezwolenia na budowę biogazowni, gdzie mieści 

się obecnie siedziba spółki Bio-Energia, w jakich godzinach urzęduje Prezes tej 

Spółki, jakie są koszty Rady Nadzorczej Spółki i nowego Prezesa, czy osoba 

pełniąca funkcje kontrolera w Urzędzie Pan Jarosław Stepczyński może być 

Komendantem Straży Pożarnej w której przeprowadza kontrole? Następnie 

powiedział, że w ,,Głosie Koszalińskim” został rozpisany konkurs na najlepsze 

Koło Gospodyń Wiejskich i zapytał, czy Gmina Karlino bierze w tym udział,              

a jeśli nie to dlaczego, dlaczego dzisiejsza sesja odbywa się w remizie, a nie               

w KOK-u, w jaki sposób została uszkodzona podłoga w KOK-u, kiedy to 

nastąpiło i jakie będą koszty naprawy? Następnie zadał pytania dotyczące śmieci. 

Ile osób po zmianie przepisów dotyczących wysokości stawek opłat za śmieci 

zgłosiło segregację śmieci, jakie ilości śmieci trafiły w miesiącu lipcu i sierpniu 

2014 i 2015 roku na wysypisko w Kołobrzegu i na wysypisko w Leszczynie, kto                  

i w jaki sposób sprawdza, czy śmieci wyrzucane przez mieszkańców do 

pojemników przy blokach są selektywne, czy nie? Dodał, że przy budynkach 

jednorodzinnych jest to bardzo łatwe do sprawdzenia, ale przy blokach nie. Kto           

i w jaki sposób sprawdza, czy śmieci od podmiotów gospodarczych są zbierane  

w sposób selektywny, czy nie i gdzie są one wywożone i czy są potwierdzenia            

z wysypisk, że tam trafiły. Ile kilowatów w okresie wakacyjnym wyprodukowała 

turbina przy Szkole w Karwinie, bo z tego co wie, przy Przedszkolu w ciągu 

trzech lat zero kilowatów. Co jest z przystankiem przy ulicy Konopnickiej, kiedy 

zostanie uruchomiony? Znowu pieniądze wydane, miało być pięknie,                             

a przystanek nie funkcjonuje.                

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nie będzie udzielał 

odpowiedzi na pytania Pana Piłkowskiego, jeśli nie zostaną one złożone na 

piśmie. Zapytał, czy Pan Piłkowski ma problem z tym, aby zadać te pytania na 

piśmie, czy się ich wstydzi? 
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Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że pytań się nie wstydzi, a kiedy ostatnio 

złożył pytania do Pani Prezes ZBK, to musiał czekać miesiącami na udzielenie 

odpowiedzi, nie przestrzegała przepisów i terminów na udzielenie odpowiedzi.   

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko powtórzył, że jeśli pytania nie 

zostaną złożone na piśmie, nie będzie udzielona na nie odpowiedź.  Odniósł się 

tylko do pytania dotyczącego Pana Stepczyńskiego i stwierdził, że nie jest on 

Miejsko - Gminnym Komendantem Ochrony Przeciwpożarowej i podkreślił, że 

zanim się o czymś mówi należy sprawdzać fakty.  

Pani Grażyna Tomczyk Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                  

z pytaniem dotyczącym postawienia znaku zakazu postoju na ulicy Żwirki, kiedy 

to się stanie? Następnie zapytała, czy monitoring na ulicy Konopnickiej działa, 

ponieważ była świadkiem niszczenia, a ci którzy to robili twierdzili, że i tak im 

nikt nic nie zrobi, ponieważ monitoring nie działa. Zapytała, kto jest 

odpowiedzialny za czyszczenie deszczówki na ulicy Żwirki, ponieważ w trakcie 

ulewy jaka miała miejsce w ostatnich dniach studzienki nie nadążały                           

z odbieraniem wody. 

Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Rady, czy 

zadane przez niego pytania do Burmistrz będą zapisane w protokole, czy nie? 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

odpowiedziała, że pytania będą zawarte w protokole.    

Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że mówił również o piśmie, jakie skierował 

do ZBK i otrzymał odpowiedź po terminie i nie została skierowana do osoby, 

która z pytaniem się zwróciła. 

Pani Beata Klepuszewska  przypomniała, że odpowiedź Pan Piłkowski 

otrzymał.    
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Pani Anna Paduch Prezes Zarządu Budynków Komunalnych w Karlinie  

wyjaśniła, że pismo zostało złożone 26 czerwca br., był to piątek, a odpowiedź 

została udzielona na ręce Pani Przewodniczącej, ponieważ zagadnienia poruszane 

w piśmie dotyczyły wszystkich radnych i każdy radny miał prawo znać 

odpowiedź. Odpowiedź została złożona dwa dni po terminie, ze względu na 

bardzo duży zakres informacji.       

Pani Beata Klepuszewska dodał, że wszystkie tego typu pisma są wysyłane do 

radnych na skrzynki mailowe i Pan Piłkowski tak jak pozostali radni również taką    

informację otrzymał.    

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan  Piłkowski podkreślił, że obowiązkiem 

Pani Prezes było udzielenie odpowiedzi osobie, która z pytaniem się zwróciła, 

zwłaszcza, że podał trzy adresy na które odpowiedź powinna być wysłana. 

Pani Anna Paduch  stwierdziła, że w swoim piśmie Pan Piłkowski nie podpisał 

się jako mieszkaniec Karlina, tylko jako Radny Rady Miejskiej Bogdan 

Piłkowski, na adres Biura Rady została złożona odpowiedź, ponieważ jeśli 

występuje z pismem jako Prezes ZBK, to nie podaje swoich prywatnych adresów, 

tylko siedziby firmy, dlatego zostało to złożone w Biurze Rady. Powiedziała, że 

w tej chwili są to już tylko przepychanki słowne. Odpowiedź została udzielona,              

a Pan Piłkowski ją otrzymał.     

 

Ad. 9 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że jeśli chodzi                    

o monitoring na ulicy Konopnickiej, to działa i podkreślił, że jeśli ktokolwiek coś 

widzi, to powinien reagować, zadzwonić do Straży Miejskiej, telefony  znajdują 

się na stronie internetowej Urzędu,  jeśli nie można się dodzwonić, to należy 

zadzwonić na Policję na numer 997, wówczas na pewno patrol zostanie 
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powiadomiony i zainterweniuje. Dodał, że gdyby byłyby sytuacje, iż nie będzie 

widać reakcji monitoringu, to również należy to zgłosić. Na dziś nie wiadomo, 

czy wówczas na ulicy Konopnickiej był reakcja, czy nie. Jeśli chodzi                          

o kanalizację deszczową zostanie sprawdzona, ale na pewno zależy to od tego 

przy jakich opadach to się wydarzyło, że  studzienki nie odbierały wody, jeśli 

okaże się, że kanalizacja deszczowa jest zanieczyszczona, to zostanie udrożniona. 

Wyjaśnił, że za kanalizację deszczową w drogach odpowiada właściciel drogi. 

Natomiast, jeśli chodzi o organizację ruchu na ulicy Żwirki jeszcze trwają 

uzgodnienia, wprowadzone zostały jeszcze dodatkowe zmiany, aby rzeczywiście 

nie było postoju i kiedy tylko będzie możliwość, od razu zostaną zamówione 

odpowiednie znaki i zostanie wprowadzona nowa organizacja.  

 Pan  Piłkowski przypomniał, że pytał również o to kiedy będą zatrzymywały się 

autobusy na przystanku przy ulicy Konopnickiej. 

Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że kiedy przyjdzie czas i przyjedzie 

autokar, który się zatrzyma. 

 

Ad. 10 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedziała, że do Biura Rady wpłynęły dwie odpowiedzi dla Pana Piłkowskiego 

(załączono do protokołu). 

 

Ad. 11 

Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej            

w Karlinie Pani Beata Klepuszewska podziękowała za przybycie i udział 
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radnym oraz zaproszonym gościom i o godzinie 12
03

 dokonała zamknięcia            

XI 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). 


