
Protokół Nr XVII/16 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej                                                        

w dniu 29 stycznia 2016 roku 

Otwarcia XVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata 

Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 10
00        

w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury przy ulicy Parkowej 1 w Karlinie. Powitała 

burmistrzów, zebranych radnych, służby mundurowe, zaproszonych gości oraz 

mieszkańców Gminy Karlino.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie na 

podstawie listy obecności, na której widnieje 15 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?  

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że 

Komisja Mieszkaniowa stawiała wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku na 

Wyspie Biskupiej dla Ziyada Raoof w kwocie 25.000,00zł i przeniesienie jej na 

inny termin. Następnie zgłosił wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad 

punktu 7c) - projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane 

przy zabytku. Dodał, że według pism od Pana Burmistrza wynika, że inwestycja 

powinna się zakończyć w kwietniu tego roku i od tego czasu będą naliczane kary 

umowne właścicielowi, za niewykonanie prac w terminie. Członkowie Komisji 
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Mieszkaniowej zostali zaproszeni na wyspę, aby mogli zapoznać się z postępami 

prac. Budynek hotelu, który według wypowiedzi właściciela miał być czynny już 

w tym roku, a wykończony w roku poprzednim nie jest skończony. Roboty 

wykonane są w stopniu około 90%, a może nawet nie. Na Wyspie Biskupiej 

oprócz hotelu ma być jeszcze pięć, czy sześć budynków i przy nich nic nie jest 

zrobione. Jeśli policzy się to co zostało zawarte w umowie, wkład pracy jaki miał 

być wniesiony, a to co zostało wykonane, to jest niecałe 10%. Od kwietnia będą 

naliczane kary, a dziś przekazując pieniądze dla właściciela, przekazywane są 

pieniądze dzięki którym będzie on mógł zapłacić kary. To jest bez sensu, należy 

dbać o interes Gminy, a interesem Gminy jest, że jeżeli ktoś nie dotrzymuje 

terminów, to należy od niego egzekwować przestrzegania prawa i wyciągać 

konsekwencje. Na poprzedniej sesji jeden z Burmistrzów mówił, że Gmina 

wystąpiła do Powiatu o pieniądze, których Powiat nie wypłacił i sprawa został 

odrzucona. To jest taka sama sytuacja, ktoś czegoś nie zrobił i powinien za to 

zapłacić, a nie przyznawać jakieś dodatkowe pieniądze. Każde pieniądze są 

potrzebne w Gminie, zwłaszcza, że jest grupa radnych, która chce znaleźć środki 

na parking przy ulicy Wigury.    

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina wyjaśnił, że Pan Piłkowski mija się              

z prawdą, w kwietniu rzeczywiście mija siedmioletni okres określony w umowie, 

ale w tym roku żadnych kar nikt nie będzie naliczał, zgodnie z umową notarialną. 

Kary będą naliczane jeśli właściciel nie wywiąże się z umowy dopiero                         

w przyszłym roku 2017, a po drugie pieniądze, które z budżetu przekazywane są 

na zabytki muszą być rozliczone fakturami. Nie ma dziś takiej możliwości, żeby 

pieniądze które w tym roku Gmina przekaże na ratowanie zabytków, zostały 

przeznaczone na zapłacenie kar dla Gminy.    

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że 

wystąpił z pismem o przekazanie umowy dotyczącej Wyspy, ale decyzją 

Burmistrza nie została ona przekazana i od tego będzie się odwoływał do 
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Kolegium. W przytoczonym przez Burmistrza artykule, że kara za opóźnienie to 

jest 10% ceny nieruchomości za pierwszy rok, jeżeli ktoś się spóźni pół roku                      

z inwestycją, to ma zapłacić pół kary. Wniosek jest logiczny, Gmina przyzna 

dotację, właściciel przedstawi rachunek, że coś kupił i zrobił w pałacyku, ale 

będzie miał zaoszczędzone pieniądze i będzie mógł zapłacić karę. Czyli de facto 

osobie niesolidnej, która nie wywiązuje się z umów dawane są jakieś pieniądze,  

a według wypowiedzi Burmistrza do gazety w 2008 roku jest to ,,człowiek 

wiarygodny”.        

Za przyjęciem wniosku o wycofanie z porządku obrad punktu 7c) – projektu 

uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 

głosowało 8 radnych,  6 było przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.  

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty i projekt uchwały został 

wycofany z porządku obrad. 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XVI 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. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2015 roku na terenie Gminy 

Karlino: 

a) Informacja Komendanta Straży Miejskiej w Karlinie, 

b) Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Karlinie, 

c) Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie,  

d) Informacja Komendanta Straży Granicznej w Kołobrzegu. 

6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na 

terenie Gminy Karlino: 

a) Informacja Prezesa OSP w Karlinie, 

b) Informacja Prezesa OSP w Domacynie, 
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c) Informacja Naczelnika OSP w Daszewie, 

d) Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                                 

w Białogardzie. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Karlino na lata 2016 – 2021,  

b) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku, 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy 

Miejscowości na lata 2010 – 2017. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Odpowiedzi Burmistrza na zapytania. 

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzednich 

sesjach. 

11. Zakończenie XVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

Ad. 1c) 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

stwierdziła, że protokół z XVI 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.  

Protokół Nr XVI/15 sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2015 

roku został przyjęty w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania.  

 

Ad. 2 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał Pana 

Waldemara Grażyńskiego Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej, dlaczego 
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ukrywa przed członkami Komisji jakieś dokumenty? Ponieważ otrzymał 

odpowiedź, że informację ze stanowiska ds. lokalowych i mieszkaniowych 

członkowie komisji mają otrzymać na najbliższym styczniowym posiedzeniu, był 

na tym posiedzeniu i takiej informacji nie otrzymał, czy ktoś zapomniał je 

przekazać?  

Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie odpowiedział że 

również nie otrzymał takiej informacji, otrzymał tylko odpowiedź na ostatnio 

zadane w piśmie pytania. 

Pan Bogdan Piłkowski zapytał kiedy ta informacja zostanie przekazana?  

 

Ad. 3 

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział, że informacja 

wczoraj została wysłana na skrzynkę Biura Rady. 

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że sprawdzał swoją skrzynkę jakiś czas temu  

i była tam tylko opinia RIO, czyli ktoś się chyba myli. 

 

Ad. 4 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie z pracy 

Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 29 grudnia 2015 roku do dnia                 

28 stycznia 2016 roku oraz informację z wykonania uchwał Rady Miejskiej                  

w Karlinie za 2015 rok (obie informacje załączono do protokołu). Następnie 

poinformował obecnych, że na początku stycznia zostały przekazane klucze do 

nowych mieszkań przy ,,Biedronce”, co wzbudziło wiele emocji, w wyniku 

których pojawiły się trzy piękne napisy ,,W. Miśko to złodziej”. Jeden                            
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z właścicieli uznał, że ten napis nie przysparza chluby obiektowi, a pozostałym 

dwóm chyba się podoba i na razie te napisy funkcjonują. Te niezdrowe emocje 

zostały wywołane oczywiście przez mieszkańców Gminy Karlino. Poinformował 

obecnych, że rzeka Parsęta pozostała w tej chwili bez administratora. Polski 

Związek Wędkarski dostał wypowiedzenie umowy z Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej i na dzień dzisiejszy nie ma formalnego gospodarza tej 

wody. W poniedziałek zbiera się zarząd a później Walne Zgromadzenie Związku 

podejmie decyzję, bo taka propozycja zostanie złożona, żeby zarządcą 

przynajmniej na najbliższe dziesięć lat został Związek Miast i Gmin Dorzecza 

Parsęty. Jest kilka powodów, na pewno samorządom będzie zależało na tym, 

żeby turystykę wędkarską o której jest mowa od kilkudziesięciu lat rozwinąć we 

właściwy sposób, tak jak to widać w innych krajach, na przykład 

skandynawskich. Tysiące ludzi z Europy przyjeżdża na wędkowanie z prostej 

przyczyny, ponieważ jest tam ryba. Jako samorządy i Związek popełnionych 

zostało wiele inwestycji, żeby ochronić rzekę, czyli kanalizacja i oczyszczalnia 

ścieków, wspierane są różne działania związane z infrastrukturą turystyczną 

wokół tej rzeki oraz działania ochronne, różnego rodzaju dofinansowania Straży 

Granicznej, Policji, czy dla Towarzystwa Miłośników Parsęty i Społecznej Straży 

Rybackiej, która funkcjonuje w Powiecie Białogardzkim. Dodał, że ma nadzieję, 

iż organy statutowe Związku się zgodzą i będzie szansa na wygranie przetargu, 

którego rozstrzygnięcie jest planowane na czerwiec tego roku. Na tę inicjatywę 

wszystkie instytucje działające wokół Parsęty patrzą bardzo przychylnie, na 

pewno wędkarze, również sam Polski Związek Wędkarski, który sam nie może 

wystartować w tym przetargu.  Wyjaśnił, że problem o który poszło, to kwestie 

zarybieniowe i nie jest to kwestia ostatniego roku, ale zaległości jakie sięgnęły 

wielu lat, ale myśli, że wspólnie z partnerami społecznymi naprawdę będzie 

można porządnie zarybić rzekę i odbudować stado troci, łososia i pstrąga                      

w Parsęcie, będzie to można w odpowiedni sposób nadzorować na całej długości 

tej rzeki, wprowadzić odpowiedni system ochrony i monitoringu, ale też co 



7 

 

istotne Związek ma duże możliwości pozyskiwania pieniędzy unijnych, 

dotyczących samego zarybiania, czy kwestii ochronnych i dbania o tę rzekę. 

Dodał, że jeśli chodzi o wodospad na ulicy Białogardzkiej, który jest także 

problemem jeśli chodzi o ryby wędrowne, ma ta być popełniona inwestycja, 

inwestorem będzie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, cały 

węzeł razem z progiem ma być przebudowany od nowa, ma być wykonana 

profesjonalna przepławka, która będzie monitorowana na bieżąco, aby nie było 

tam przypadków kłusownictwa. Odbyły się rozmowy z Zarządem Melioracji                  

i jest akceptacja pomysłu, żeby centym miasta otworzyć na wodę, chodzi o ulicę 

Konopnicką i łąki które są położone poniżej, w kierunku rzeki Radew, aby tam 

został wykopany zbiornik. Nie chodzi o otwartą przestrzeń, musi być wał 

oddzielający zbiornik od rzeki, ale będzie wlot i wylot wody, czyli doskonałe 

miejsce do tego, żeby móc spędzać czas rekreacyjnie, a jeśli dojdzie do realizacji 

tego pomysłu, wówczas ze strony Gminy będą musiały być popełnione określone 

inwestycje.    

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się            

z pytaniem kto będzie przeprowadzał audyt w Urzędzie Miejskim w Karlinie,                   

a drugie pytanie dotyczy ceny metra kwadratowego działek które zostały 

sprzedane, które to są działki, na jakiej ulicy, kiedy był ogłaszany przetarg na 

sprzedaż działek, kto wyliczał wartość działek do sprzedaży i dlaczego cena jest 

tak niska?  

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że wszystkie działki 

położone są na ulicy Kołobrzeskiej. Jeśli chodzi o procedury przy sprzedaży 

działek wszystkim radnym powinny być one znane. Najpierw musi wpłynąć 

wniosek, na ten wniosek jest zlecana wycena, musi być uchwała Rady i zgoda na 

sprzedaż oraz odpowiednio długo podany do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, następnie rozpoczyna się procedura 

przetargowa. Jest pierwszy przetarg i jeśli nie zgłasza się nabywca, wówczas 
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Gmina ma prawo obniżyć cenę do 50% maksymalnie, jeśli nie zgłosi się nabywca 

na drugi przetarg, to jest otwarta droga do rokowań, z tym, że w tych 

rokowaniach nieruchomość nie może być sprzedana niżej niż za 40% wartości. 

Te ceny, tam gdzie nie było przetargów oscylują w granicach tych 40%. Jednak 

szczegółowych dat nie poda, ponieważ ich nie pamięta. Jeżeli chodzi o audyt, już 

od kilku lat  jest zatrudniony na stałe audytor wewnętrzny w Urzędzie. Wycena 

była wykonana przez rzeczoznawcę Pana Leszka Bednarka, również wybrany                                   

w drodze przetargu.      

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, jaka jest 

kwota przewidziana na zabiegi, sterylizacji, kastracji, czy jest jakaś kwota 

ustalona za usługi Pana Kolbusz?  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że jest ustalona, ale 

nie pamięta w tej chwili jaka to jest kwota.  

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

zwolennikiem oczyszczalni przydomowych i chciałby się dowiedzieć, czy                   

w Witolubiu jest sieć kanalizacyjna? 

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie ma. 

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w Teleexpresie Burmistrz mówił, że 

muzeum ma kosztować ponad siedemdziesiąt milionów i przyjedzie pół miliona 

turystów, muzeum coraz bardziej drożeje, coraz więcej ludzi ma do niego 

przyjechać, na jakiej podstawie Pan Miśko to mówi?   

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przypomniał, że teraz powinny być 

zadawane pytania do sprawozdania, a o muzeum należy pytać w odpowiednim 

punkcie.  
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Pani Grażyna Tomczyk Radny Rady Miejskiej w Karlinie poprosiła                           

o informację na temat pomieszczenia tymczasowego, czy już wiadomo jakie to 

będzie pomieszczenie i gdzie zostanie ono wyznaczone. 

Pani Anna Paduch Prezes Zarządu Budynków Komunalnych w Karlinie 

odpowiedziała, że jest to jedno pomieszczenie na ulicy Żwirki 6 dla osoby                           

z wyrokiem o eksmisję, dodała, że nie można eksmitować na bruk, trzeba do 

pomieszczenia tymczasowego, nawet jeśli nie ma wskazania do lokalu, Komornik 

każe wskazać pomieszczenie.  

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie przypomniała, 

że Pan Burmistrz powiedział, że firma złożyła wniosek o zakup, działka została 

wyceniona, firma poinformowana ile to będzie kosztowało, ale firma jej nie 

kupiła bo uznała, że to jest za drogo. Czy Gminie bardzo zależało żeby działki 

sprzedać za wszelką cenę, tylko za 40% wyceny działki, wychodzi na to, że to 

Gmina chciała sprzedać, a nie firma chciała kupić. 

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że radni sami powinni 

wiedzieć, czy zależało Gminie na sprzedaży działek, czy nie. Jest jeden oferent, 

który przez to że jest jeden, jest na trochę lepszej pozycji do negocjacji, a jeżeli 

jest dwóch, to jak w jednym z przypadków okazało się, że cena finalna była 

dwukrotnie wyższa, niż cena wywoławcza. Podkreślił, że chciał te działki 

sprzedać, ponieważ firma iNET przyszła z konkretnym pomysłem. Firma chce 

tam budować domy na sprzedaż, a to są nowi mieszkańcy, osoby kupujące są 

również spoza Gminy i w tym kontekście powinno na tym zależeć wszystkim.   

Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Korzeniowska stwierdziła, że nie 

powinna to być sprzedaż za wszelką cenę, jeśli firmie zależało na zakupie to 

nadal chciałaby te działki kupić, a Gmina mogła trochę poczekać ze sprzedażą.   

Pan Waldemar Miśko zapytał, na co można było poczekać? 
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Pani Tamara Korzeniowska odpowiedziała, że na to, żeby znalazł się kupiec, 

który kupi za rozsądną cenę, bo według niej ta za którą działki zostały sprzedane 

jest zbyt niska.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że nie zgadza się z tym, 

ponieważ inny nabywca mógłby się nie znaleźć, zwłaszcza, że w ostatnich latach 

były pojedyncze przypadki sprzedaży działek na tym terenie. Stwierdził, że 

uważa tę decyzję za bardzo dobrą i jeśli firma wywiąże się ze swoich deklaracji, 

to dla Gminy będzie to bardzo dobra decyzja. 

 

Ad. 5 

Informacje na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2015 roku na 

terenie Gminy Karlino. 

Ad. 5a) 

Pan Jacek Miron Komendant Straży Miejskiej w Karlinie przedstawił 

przygotowaną informację i prezentację multimedialną na temat działalności Straży 

Miejskiej w 2015 roku (informacja załączona do protokołu). Podziękował 

komendantom Straży Pożarnej, Policji, Straży Leśnej, Straży Łowieckiej za 

wspólne działanie i wsparcie Straży Miejskiej, ponieważ nie zawsze samodzielnie 

udaje się dbać o porządek, a dzięki wspólnym służbom Straż Miejska jest bardziej 

widoczna i może w różnych porach dnia, również wieczornych pełnić służby na 

terenie miasta i gminy. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że                 

w ,,Głosie Koszalińskim” wyczytał, że władze Koszalina dbając o swoją Straż 

Miejską w okresie zimowym dają jakieś ryczałty za wyżywienie, czy Straż 
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Miejska w Karlinie, która tak dużo pozyskała środków do budżetu Gminy z tytułu 

mandatów również jest tak doceniona?  

Pan Jacek Miron odpowiedział, że nie otrzymują żadnych dodatkowych ryczałtów.  

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w sprawozdaniu podano, że 

wystawionych zostało 24 407 mandatów na kwotę 2 923 000,00zł, ile z tego 

wpłynęło pieniędzy do Gminy, a ile mandatów nie zostało jeszcze rozliczonych              

i jakiej wartości są mandaty, które mają spłynąć w 2016 roku?     

Pan Jacek Miron odpowiedział, że z tego co się orientuje do kasy Urzędu do końca 

grudnia 2015 roku wpłynęło 3 100 000,00zł, a do ściągnięcia pozostało jeszcze                 

z tytułów egzekucyjnych około 1 300 000,00 - 1 400 000,00zł.  

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski powiedział, że czytał w ,,Głosie 

Koszalińskim”, czy to w Nowym Roku, czy w Sylwestra ktoś w Daszewie został 

ostrzelany z rac i jak ta sprawa się skończyła, czy były tam jakieś kary porządkowe? 

Pan Jacek Miron odpowiedział, że do Straży Miejskiej taka interwencja nie 

wpłynęła.   

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski zapytał, czy Straż Miejska 

interweniowała w sprawie napisów na murach, żeby były one usuwane?  

Komendant Straży Miejskiej w Karlinie Pan Miron odpowiedział, że nie było 

interwencji, zwłaszcza, że budynki na których znalazły się napisy są budynkami 

prywatnymi.  

Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy jeśli są to budynki ZBK, a napisy są od wielu 

lat, to tam te napisy nie przeszkadzają?  

Komendant Straży Miejskiej w Karlinie Pan Miron wyjaśnił, że w przypadku 

budynków o których mówi Pan Piłkowski ustalone zostały osoby, to było dwa lata 
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temu, były to budynki na ulicy Koszalińskiej, Wigury, Wojska Polskiego i tam 

zostali ustaleni sprawcy, którzy zostali ukarani.  

Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że na wielu budynkach znajdują się napisy,             

a usunięcie ich należy chyba do zarządcy, jeśli jest własność Gminy to powinno 

to zostać zrobione. Bo napis ,,W. Miśko to złodziej”, może ktoś miał podstawy 

żeby to napisać, znajduje się on na prywatnych budynkach, a może właściciele 

boją się go ścierać, bo kiedy jeden pan zdjął plakat wyborczy na kilka godzin, to 

potem zapłacił mandat.    

Pan Jacek Miron Komendant Straży Miejskiej w Karlinie dodał, że jeśli chodzi 

o napisy na budynkach, to pytanie powinno być kierowane do zarządcy budynku. 

Ad. 5b) 

Pan Marek Biełooki Komendant  Komisariatu Policji w Karlinie przedstawił 

informację i prezentację na temat bezpieczeństwa w 2015 roku w Gminie Karlino 

(prezentacja załączona do protokołu).  

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                             

z pytaniem dotyczącym interwencji w Daszewie w Sylwestra, jak to się 

skończyło? 

Komendant  Komisariatu Policji w Karlinie Pan Marek Biełooki odpowiedział, 

że w tym zakresie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze, a dla dobra 

postępowania nie będą zdradzał żadnych szczegółów z zakresu tej sprawy.  

Ad. 5c) 

Pan Damian Kulczycki Zastępca Komendanta Powiatowego Policji                     

w Białogardzie zabrał głos, podziękował za zaproszenie i powiedział, że nie wie               

o co miałby uzupełniać informację po Komendancie Komisariatu Policji w Karlinie, 

chciałby tylko powiedzieć, że Miasto i Gmina Karlino jest jedyną gminą na terenie 
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Powiatu Białogardzkiego, gdzie została utrzymana Straż Miejska, w związku                         

z czym poziom bezpieczeństwa w roku 2016 się nie pogorszy, a należy mieć 

nadzieję, że się poprawi. Dodał, że będą tworzone na wzór większych miast mapy 

zagrożeń, które będą mogły być uzupełniane. Od lutego rozpoczęty zostanie cykl 

spotkań na terenie sołectw oraz na terenie miasta Karlino, które będzie miało na 

celu możliwość określenia przez samych mieszkańców, jakie interesują ich 

informacje. Czyli nie tak, że Komendant przedstawia słupki, które według niego są 

dobre, ale te informacje, które uznawane będą przez mieszkańców za istotne                     

w zakresie bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Karlino. Chodzi                                     

o wypracowanie na tych spotkaniach jakiegoś schematu dla Gminy Karlino co do 

informacji, jakie miałyby być zamieszczane na stronach internetowych. Informacja, 

jako informacja publiczna będzie zamieszczana w systemie kwartalnym na stronie 

Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, a te które będą zamieszczane, będą 

porównywalne do poprzedniego okresu. Podkreślił, że wyniki pracy Komisariatu 

Policji w Karlinie są na bardzo wysokim poziomie. Dodał, że rok 2015 był bardzo 

trudnym rokiem dla Policji, z uwagi na bardzo wiele zmian w przepisach prawnych, 

choćby w zakresie Kodeksu postępowania karnego, a okazuje się, że w roku 2016 

prawdopodobnie będą kolejne zmiany i powrót do tego, który obowiązywał przed             

1 lipca 2015 roku, co powoduje bardzo dużo zmian, kolejnych szkoleń i potrzeby 

dostosowania się do sytuacji bieżącej, dlatego te wyniki które zostały 

przedstawione, zdaniem kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie 

są na bardzo wysokim poziomie, za co należy się podziękowanie Komendantowi 

Komisariatu w Karlinie.          

Ad. 5d) 

Pan Andrzej Kot Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej                       

w Kołobrzegu przedstawił informację i prezentację multimedialną na temat 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2015 w Gminie Karlino (informacja 

załączona do protokołu). Następnie podziękował radnym, Burmistrzowi za 
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współpracę, komendantom z którymi współpraca układa się bardzo dobrze i życzył, 

aby w roku 2016 było podobnie.  

 

Ad. 6 

Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy Karlino. 

Ad. 6b) 

Pani Ewa Znaczko Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej                                 

w Domacynie powiedziała, że jednostka OSP w Domacynie powstała w 1949 

roku, w 2014 roku obchodzony był LXV jubileusz powstania jednostki, w tym 

roku również jednostka została odznaczona przez Waldemara Pawlaka Srebrnym 

Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa, również w 2014 roku jako jedyna 

jednostka w Powiecie Białogardzkim wspólnie z Kancelarią ówczesnego 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego sadzono ,,Dęba Wolności” z okazji 

XXV – Lecia Odzyskania Niepodległości i z tej okazji jednostka otrzymała list 

gratulacyjny od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Następnie     

przedstawiła przygotowaną prezentację na temat działalności Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Domacynie w 2015 roku (załączono do protokołu). Dodała, że jako 

mała jednostka współpracują od wielu lat ze Szkołą Podstawową w Karlinie,                    

z Parafia w Karwinie, Lasami Państwowymi w Gościnie oraz ze 

stowarzyszeniem, które opiekuje się figurką Matko Boskiej w Domacynie. 

Można było zauważyć, że wiele było ćwiczeń, ale ze względu na to, że jako jedna 

z mniejszych jednostka nie jest w krajowym systemie, dlatego nigdy nie jest 

wzywana jako pierwsza do wyjazdów związanych z gaszeniem pożarów, czy 

innych zdarzeń, dopiero wtedy, kiedy chodzi o dodatkowe wsparcie jakichś 

jednostek. Jednak ze względu, że w grupie zwanej jednostką operacyjno – 
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techniczną jest wielu młodych strażaków, bez wieloletniego doświadczenia są 

organizowane ćwiczenia, żeby stres w takim wyjeździe nie przejął góry nad 

rozumem i żeby strażacy wiedzieli co robić, żeby mieli często styczność ze 

sprzętem i dowódcą. Wyjaśniła, że jednostka nie ma też wielu wyjazdów do 

zdarzeń również dlatego, że nie dysponuje samochodem z wodą. Przez PSP 

Białogard jednostka jest raczej traktowana, jako obsługująca dostarczanie wody 

innym samochodom. Jednostka dysponuje obecnie samochodem lekkim, bez 

wody, użyczonym od OSP Karlino, a ponad trzydziestoletni samochód Star 

należący do jednostki został przekazany do muzeum. Jeśli jest jakiś zbiornik 

wody i jest możliwość podłączenia się motopompą do zbiornika jednostka 

uczestniczy w akcji gaśniczej, a jeśli nie, wówczas nie bierze udziału. Zwróciła 

się z prośbą w imieniu jednostki OSP Domacyno, że jeśli jest wsparcie 1% dla 

stowarzyszeń, to prosiłaby o umieszczenie również jednostki OSP Daszewo                     

i OSP Domacyno na stronie internetowej, bo widnieje tylko Krajowy System 

Ratowniczo Gaśniczy  i jednostki z Karlina, chodzi o to, aby małe jednostki 

również nie były pomijane, bo wszelkie środki są potrzebne na zakup sprzętu, na 

jego uzupełnienie, czy wymianę.     

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                        

z pytaniem, jak często są sprawdzane przez jednostkę hydranty, bo wie że                    

w wielu miejscowościach były jakieś kłopoty z wodą.  

Pani Ewa Znaczko Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej                                 

w Domacynie odpowiedziała, że została przeprowadzona kontrola hydrantów                 

w Domacynie w 2014 roku, okazało się że woda była bardzo zanieczyszczona, 

nie ma ciśnienia w hydrantach, ale zgodnie z przepisami jednostka OSP nie może 

robić przeglądów hydrantów, nie ma takich uprawnień. Dodała, że jest po 

wstępnych rozmowach z Burmistrzem Panem Waldemarem Miśko i jeśli ruszy 

program w roku 2016 na zakup samochodów dla mniejszych jednostek                           

z dofinansowaniem 50%, bądź też, jeśli Ochrona Środowiska się do tego dołączy, 
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będzie to wsparcie w 85%, wtedy Gmina musiałaby wnieść 15% środków 

własnych na zakup samochody, ale jednostka otrzymałaby go najszybciej w 2017 

roku i ten samochód miałby już zbiornik z 300 litrami wody. Pod odpowiednim 

ciśnieniem jest to wystarczająca ilość wody na tzw. pierwszy atak, zanim 

dojechałyby kolejne jednostki wspierające.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina wyjaśnił, że jeśli chodzi o hydranty 

odpowiadają za nie wodociągi, nie straż pożarna. Jeśli chodzi o ciśnienie                      

w hydrantach należy sobie uświadomić, że instalacje wodociągowe jakie zostały 

wykonane i funkcjonują są przystosowane do 2,5 – 3,0 atmosfer, a aby instalacja 

mogła służyć od napełniania wozów strażackich jest potrzebne ciśnienie 6,0 – 8,0 

atmosfer. Nie buduje się takich instalacji publicznych w takich miejscowościach 

jak w Gminie Karlino, być może w dużych miastach jest to rozwiązane inaczej. 

Gdyby została zbudowana instalacja o ciśnieniu 6,0 – 8,0 atmosfer, wówczas nie 

wytrzymałyby takiego ciśnienia  urządzenia które znajdują się w domach.  

Ad. 6d) 

Pan Paweł Pyda Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego  

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie w imieniu 

Komendanta Powiatowego, który nie mógł przybyć na dzisiejszą sesję 

przedstawił prezentację na temat działalności Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Białogardzie w 2015 roku. Dodał, że stan bezpieczeństwa na terenie 

gminy Karlino, w zakresie ochrony przeciwpożarowej, należy uznać za 

zadowalający. W celu jego utrzymania i podniesienia na wyższy poziom należy: 

sukcesywnie kierować strażaków OSP na szkolenia organizowane przez KP PSP 

w Białogardzie w celu zapewnienia odpowiedniego wyszkolenia oraz 

prawidłowej obsady posiadanego sprzętu, umożliwiającej podejmowanie działań 

w pełnym zakresie. Należy kierować strażaków na szkolenie z zakresu 

kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowane przez podmioty zewnętrzne, 
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organizować wspólne ćwiczenia jednostek OSP z innymi podmiotami, w celu 

doskonalenia współdziałania, informowania i koordynowania działań 

ratowniczych ale także pozyskiwać nowych członków do jednostek OSP, którzy 

będą zapewniali następstwo pokoleń, mobilność i dyspozycyjność jednostek 

OSP. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że 

otrzymał informację, że w Daszewie w budynku w którym znajduje się świetlica, 

straż pożarna i sklep znajduje się rura po ogrzewaniu, która łączy wszystkie trzy 

pomieszczenia, jest tam nieszczelność i kiedy jest uruchamiany samochód                       

w garażu OSP, to spaliny trafiają do sklepu, może zająłby się tym ktoś z Urzędu, 

albo sołtys, czy radna, żeby ten problem został rozwiązany.   

Została złożona również informacja pisemna przez Naczelnika OSP w Daszewie 

(załączono do protokołu) 

 

Ad. 7a) 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Karlino na lata 2016 – 2021.  

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt pozytywnie, natomiast Komisja Budżetu  

i Komisja Mieszkaniowa wnioskują o zmianę w załączniku do projektu uchwały              

i proponują w rozdziale IV w tabeli Nr 13 dotyczącej warunków podwyższających 

lub obniżających wartość użytkową lokalu - zwiększenie czynników obniżających 

stawkę za ubikację poza lokalem oraz lokal bez łazienki do -10%.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedziała, że jeśli komisje chciałyby podtrzymać swoje wnioski, muszą je 

zgłosić na sesji. Dodała też, że na stronie 15 projektu uchwały wkradł się błąd              
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o czym mówiono już na posiedzeniach komisji, a chodzi o poprawienie zapisu 

dotyczącego lat realizacji Programu Rewitalizacji na 2014 - 2020.  

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że ma nadzieję, że są autorzy planu, ponieważ chciałaby wyjaśnić kilka 

wątpliwości. Na stronie 9 od słów -Warunkiem otrzymania dotacji z BGK jest 

wyodrębnienie takiej samej liczby oraz metrów lokali socjalnych jak budowane 

mieszkania komunalne. Pozwala to na „odnowienie” i powiększenie ilości 

mieszkań komunalnych…, natomiast ostatnie zdanie brzmi - Zasób lokali 

komunalnych będzie się zmniejszał, stwierdziła, że jest to jakaś nieścisłość, czy 

zmniejszenie, czy powiększenie. Następne pytanie dotyczyło zapisu ze strony                

10 - W 2017 roku zakładana jest  budowa budynku z 30 lokalami socjalnymi 

przeznaczonymi dla osób w bardzo trudnej sytuacji materialnej, a w nawiasie 

napisane m.in. duże zadłużenie, odnosi się po tym zapisie wrażenie, że jak się nie 

będzie płaciło czynszu w Karlinie za mieszkanie, to się dostanie nowe 

wybudowane w socjalnym budynku, uważa, że należałoby trochę zmienić formę 

tego zapisu. Dodała, że zwróciła uwagę na to, że ostatnio są budowane nowe 

budynki, a mimo to nie ma znacznego spadku zapotrzebowania na mieszkania. 

Co rok są oddane do użytku mieszkania, na przykład w 2010 roku były 42 osoby, 

które były uprawnione do przydziału lokali mieszkalnych komunalnych                            

i socjalnych, 26 rodzin otrzymało mieszkania, jest to znaczne zmniejszenie,                    

a w następnym roku jest już 51 rodzin, przydzielonych jest 7 mieszkań, maleje 

liczba i w następnym roku znowu rośnie, jaka jest tego przyczyna, czy są to 

osoby które się wprowadzają do Karlina, czy osoby które się namyśliły i chcą 

mieszkać w mieszkaniach komunalnych, czy nie spełniały wcześniej kryteriów,                           

a teraz spełniają. Kolejny zapis jest ze strony 11 -   Rodziny w trudnej sytuacji 

życiowej będą mogły ubiegać się o lokale komunalne, czy nie chodzi 

przypadkiem o lokale socjalne i co oznacza ,,trudna sytuacja życiowa”? 

Następnie napisano - Dopełnieniem oferty mieszkaniowej jest nowo budowane 
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osiedle przy Biedronce, w skład, którego wejdzie do 2021 roku 8 budynków.                 

W okresie objętym programem będzie można również otrzymać mieszkanie do 

remontu, które po wykonaniu niezbędnych prac będzie można wykupić z dużą 

bonifikatą, jeżeli po dokonaniu ,,niezbędnych prac” będzie można wykupić, to 

jakich konkretnie  prac? Jeśli chodzi o wnioski o których mówiono na 

posiedzeniu komisji i zmiany w załączniku do projektu uchwały w rozdziale IV 

w tabeli Nr 13 dotyczącej warunków podwyższających lub obniżających wartość 

użytkową lokalu – nasunęły się też inne propozycje, lokal w budynku 

wybudowanym po roku 1990, czyli również wszystkie nowe lokale przy 

,,Biedronce” mają zwyżkę o 20%, a następna pozycja tabeli to – lokal położony 

w budynku w którym przeprowadzono termomodernizację lub rewitalizację 

(całościową) i to też +20%, osoby mieszkające przy ,,Biedronce” maja nowe 

mieszkania i klatki schodowe, a w drugim przypadku chodzi o budynki 

wybudowane w latach 1900 – 1950 i wyremontowanie wspólnych części 

budynków w starej substancji i oczekuje się, żeby ludzie w starych budynkach,                    

w których jakość mieszkania się nie zmieni płacili taką samą zwyżkę, jak osoby 

mieszkające przy ,,Biedronce”. Stwierdziła, że to jest niesprawiedliwe                              

w stosunku do lokatorów starych zasobów pomimo termomodernizacji                            

i zaproponowała dla nich zwyżkę nie o 20%, ale o 10%. Zapytała, czy nie wkradł 

się błąd w tabeli Nr 13, są zapisy dotyczące lokali położonych w budynku 

wybudowanym w latach 1965 – 1989 oraz w budynku wybudowanym po roku 

1990, brak jest samego roku 1990, być może powinien być zapis ,,od roku 1990”. 

Wniosek o zmiany zgłosi, kiedy zakończy się dyskusja nad projektem.  

Pani Bożena Nadziejko Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie ze 

względu na wiele wątpliwości zaproponowała przełożenie  tego projektu uchwały 

na następną sesję Rady Miejskiej i zgłosiła wniosek formalny o wycofanie 

projektu z porządku. 
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Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska zapytała,  czy 

jeśli uchwała zostanie w wyniku głosowania odrzucona, to na następnej sesji 

Rada będzie mogła debatować nad poprawionym projektem uchwały? 

Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

wyjaśnił, że musiałby taki projekt na następnej sesji zostać do porządku obrad 

wprowadzony, a kto ma inicjatywę uchwałodawczą, o tym decyduje Statut 

Gminy. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Beata Klepuszewska 

zwróciła się z pytaniem do radcy prawnego, czy można wycofać projekt uchwały 

i zmienić porządek obrad w trakcie sesji? 

Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

potwierdził, że zmiana porządku obrad może zostać dokonana w trakcie sesji.   

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Bożena Nadziejko 

podtrzymała swój wniosek formalny o zmianę porządku obrad i wycofanie 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Karlino na lata 2016 – 2021.  

Za przyjęciem wniosku głosowało 15 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

nie było wstrzymujących się od głosu. Wniosek został przyjęty w wyniku 

jednomyślnego głosowania.  

 

Ad. 7b) 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Anny                    

i Janusza Mazur w kwocie 25.000,00zł na dofinansowanie zadania polegającego 

na odbudowie i rekonstrukcji zabytkowego pałacu w Lubiechowie.  
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwracając się 

do radnych powiedziała, że jest przeciwna i nadal jest zdania, że środki 

przeznaczone na dotację można byłoby przekazać na budowę parkingu przy 

Ochotniczej Straży Pożarnej ulicy Wigury, aby skorzystała z tego nie tylko jedna 

osoba prywatna, a przeznaczyć te środki na dobro wspólne mieszkańców. 

Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 był przeciwny,                              

2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                          

Nr XVII/147/16 została podjęta większością głosów. 

 

Ad. 7c) 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy 

Miejscowości - Kowańcz lata 2010 – 2017. 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XVII/148/16 

została podjęta. 

 

Ad. 8 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwracając się do 

Burmistrza przypomniał, że mówił on, iż została wytoczona sprawa dla Powiatu 

za 1 500 000,00zł których nie przekazali na halę i zapytał, jakie były koszty 

założenia tej sprawy, bo z tego co się orientuje jest to 5% kwoty o którą się 
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ubiega składający pozew, czyli 75 000,00zł, czy nie ma ryzyka, że te pieniądze 

zostaną wyrzucone w błoto? Dodał, że na wspólnym posiedzeniu komisji mówił 

o petycji dotyczącej utworzenia Województwa Środkowopomorskiego, część 

radnych otrzymała uchwałę Rady Miejskiej w Koszalinie – w sprawie apelu 

dotyczącego planów utworzenia Województwa Środkowopomorskiego, zapytał 

jakie jest zdanie Burmistrza, czy również przyłączyłby się do głosów, aby to 

województwo powstało i żeby przygotowany został taki projekt apelu w tej 

sprawie? Następnie powiedział, że kilka razy w miesiącu jeździ w kierunku 

Szczecina, Gorzowa i patrzy na turbiny które stoją przy szkole w Karwinie, jedna 

pracuje, druga nie, czasami obie nie pracują, po co one tam jeszcze stoją? Czy              

w związku z tym, że nie jest już możliwa kontrola drogowa Straży Miejskiej za 

pomocą fotoradarów, czy nie ma możliwości, aby dogadać się z Powiatem                     

i zainstalować progi zwalniające, co poprawi bezpieczeństwo w miejscowościach 

na terenie gminy? Czy będą zainstalowane kamery przy turbinach w Karwinie, bo 

ogrodzenie jest ładne i wygląda to porządnie. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                    

z prośbą do Burmistrza w imieniu starszych mieszkańców ulicy Koszalińskiej, od 

sklepu meblowego w górę w kierunku Koszalina, czy można by na wysokości 

sklepu ,,Bajka” ustawić przystanek na żądanie.             

Pani Barbara Michałek Radna Rady Miejskiej w Karlinie wyjaśniła, że 

przystanek na żądanie znajduje się przy ulicy Koszalińskiej, na wysokości posesji 

Pana Kurjaty już od ubiegłego roku, a wszystkie busy zatrzymują się obok sklepu 

,,Bajka”, czy prawnie to musiałby ocenić Pan Komendant. Poprosiła również                   

o interwencję, ponieważ przewoźnik M-Bus nie chce się na tym przystanku 

zatrzymywać.  
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Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, 

że jest tam rzeczywiście znak, ale mieszkańcy twierdzą, że kierowcy nie chcą się 

zatrzymywać, bo któryś z nich dostał mandat, ponieważ torował ruch.                     

Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że 

w 2010 roku zakończona została budowa drogi na ulicy Parkowej, czyli remont 

drogi, chodników i parkingu, ale na cmentarzu nadal jest niedobrze, na 

wszystkich alejkach jest błoto. W budżecie roku bieżącego jest około 

200 000,00zł, czyli 170 000,00zł zarezerwowanych na budowę toalety przy 

cmentarzu, a pozostałe środki na drogi i alejki szutrowe i zaproponował, aby                             

w tym roku wygospodarować trochę środków i za mniejszą kwotę kupić toaletę,  

a za zaoszczędzone pieniądze zrobić chociaż jedną alejkę, może pierwszą, to jest 

około 100 metrów długości, około 3 metry szerokości. 

Pani Grażyna Tomczyk Radna Rady Miejskiej w Karlinie przypomniała, że 

zwracała się w tej sprawie na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej do Zastępcy 

Burmistrza Karlina Pana Wosia, a chodzi o to, że w jednej z bram przy ulicy 

Żwirki Nr 9 dzieją się złe rzeczy, tam się zbiera młodzież, która wieczorami się 

zabawia. W swoich informacjach komendanci Straży Miejskiej i Policji 

informowali w jakich godzinach pracują, mieszkańcy zgłaszają co się tam, dzieje, 

potrzebne są tam interwencje. Podkreśliła, że mieszkańcy sami chcą zadbać                  

o porządek, ustawili tam nawet kosze na śmieci. Natomiast młodzi ludzie są na 

tyle rozrywkowi i złośliwi, że kiedy jeden z mieszkańców kamienicy poszedł do 

piwnicy, to został w niej zamknięty i spędził tam kilka godzin. Mieszkańcy 

bardzo chcieliby, żeby cokolwiek tam się zmieniło. 

 

Ad. 9 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że jeśli chodzi                       
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o koszty sprawy z Powiatem to na razie jest to kwota 5 000,00zł, jest to określony 

procent od kwoty sporu, a Gmina Karlino nie wnioskowała o całe 1 500 000,00zł, 

tylko o mniejszą kwotę i jeśli byłaby ona zasądzona na korzyść Gminy, to 

wówczas przez analogię zostanie zgłoszony wniosek o pozostałą kwotę i wnosi 

się pozostałą kwotę do wniosku, natomiast ta strona która przegrywa te koszty 

pokrywa. Jeśli chodzi o Województwo Środkowopomorskie Pan Piłkowski jest 

radnym i może to zrobić jeśli ma na to ochotę. Natomiast turbiny w Karwinie 

będą pracowały na przemian, nie będą się, kręciły dwie ze względu na to, że są 

zbyt blisko siebie usytuowane i z ekspertyzy wynika, że tylko jedna z nich się 

może kręcić, oczywiście pod warunkiem, że wieje wiatr. Dodał, że szwajcarzy 

zgodzili się na to, żeby moc która była na turbinach dodatkowo zainstalować                

w fotowoltaice, żeby można było wywiązać się z efektu ekologicznego. Jeśli 

chodzi o progi zwalniające na drogach powiatowych, Pan Piłkowski również ma 

możliwość wystąpienia do Powiatu, aby te progi zamontowali. Podkreślił, że nie 

wie, czy jest to w ogóle możliwe od strony technicznej i przepisów prawnych, ale 

to Powiat jeśli otrzyma taki wniosek będzie mógł zbadać, jednak nie dotarły 

żadne sygnały z którejkolwiek wioski, że jest takie zapotrzebowanie, jeśli tak się 

stanie, wówczas Gmina w tej sprawie zwróci się do Powiatu. Remont cmentarza  

i alejek, w tym roku będzie zrobione tylko to co jest zapisane w budżecie i nic 

więcej. Jeśli uda się wygospodarować jakiekolwiek środki, być może 

zaoszczędzone z planowanej toalety, to cała ta kwota zostanie przeznaczona na 

cmentarz, nikt zaplanowanych środków nie będzie umniejszał, ale będą to 

działania tymczasowe, nie działania docelowe. Stwierdził, że obecnie priorytetem 

jest remont Szkoły Podstawowej w Karlinie, jest to rzecz najważniejsza, 

ponieważ za chwilę Sanepid tę Szkołę zamknie. Podkreślił, że problem Szkoły                

i dzieci należy stawiać na pierwszym miejscu, pomimo, że ten dotyczący 

cmentarza, jest też poważnym problemem.            
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Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział Pani Tomczyk, że 

problem dotyczący ulicy Żwirki został przekazany do Straży Miejskiej i Policji                

z prośbą o nasilenie patroli w tamtym rejonie, aby była możliwość częstszych 

interwencji, wtedy kiedy będzie to potrzebne.           

Pani Bożena Nadziejko Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

dodała, że jeśli chodzi o progi zwalniające na drogach powiatowych, zgłaszany 

był w ubiegłym roku taki wniosek na który Powiat odpowiedział, że to jaki ma 

być ruch na drodze regulują znaki drogowe i progi zwalniające nie będą 

instalowane.                

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że 

czasami robione są wysepki, które również zmuszają kierowcę do tego, żeby 

zwolnił. Przypomniał, że w pierwszej części zadał pytanie dotyczące wywiadu 

telewizyjnego udzielonego przez Burmistrza i nie otrzymał odpowiedzi, czy Pan 

Burmistrz przekaże jakieś informacje skąd to się wszystko bierze, bo to jest 

trochę dziwne i wszystko dziwnie wygląda.   

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że prosi o powtórzenie 

pytania, ponieważ nie usłyszał w wypowiedzi Pana Piłkowskiego żadnych pytań, 

tylko luźna dywagacje.                        

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w telewizji wypowiadał się Pan Burmistrz 

na temat ,,muzeum wytrysku”, znów zrosła cena i wartość muzeum, wzrosła ilość 

ludzi którzy przyjadą, a w jednym z opracowań w pierwszym, czy drugim było 

napisane, że dwieście pięćdziesiąt tysięcy ludzi jak przyjedzie, to będzie się to 

bilansowało i wychodziło na zero, teraz pół miliona ludzi przyjedzie, nie 

wiadomo skąd i jak, ale to już będą potworne zyski i co Pan Burmistrz wtedy                

z tymi pieniędzmi zrobi? A może to jest tak jak jest bardzo często robione, 

pieniądze wydane na projekty, plany, czy uzgodnienia jak przy amfiteatrze, park 

na ulicy Szczecińskiej za Urzędem i wiele innych takich rzeczy, które stoją 
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gdzieś w biurach. Są to nieprawidłowo wykorzystane pieniądze, wydane 

bezmyślnie, tak jak biogazownia - sto kilkadziesiąt tysięcy projekt, pozwolenia              

i nic się z tym nie dzieje.    

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko stwierdził, że nie ma nic do 

powiedzenia Panu Piłkowskiemu.  

 

Ad. 10 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała obecnych, że do Biura Rady wpłynęły odpowiedzi na pytania 

zgłoszone przez radnych Panią Tamarę Korzeniowską i Pana Bogdana 

Piłkowskiego oraz przez Panią Karolinę Windys Sołtysa Sołectwa Mierzynek 

podczas XVI sesji Rady Miejskiej (załączono do protokołu). 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że 

otrzymał kalkulację kosztów do wniosku o udzielenie informacji publicznej 

złożonego przez radnego,: opłata miesięczna 60,00zł plus VAT, ilość kopii pięć 

tysięcy, tj. 79,00zł plus VAT, co to jest, czy to jest jakiś abonament? 

Poinformował, że odpowiedź może zostać udzielona w formie mailowej                        

i oczekuje na maila. To są dziwne odpowiedzi. Zdziwiła go także odpowiedź, że 

nie może zostać udzielona informacja publiczna, bo to jest umowa notarialna,                  

a niedawno otrzymał akt notarialny dotyczący podpisanej umowy z Panem 

Zbigniewem Jan Krupa i Pan Woś to podpisał, dwa miesiące temu, a w tym 

nowym przypadku chodziło o Wsypę Biskupią, aby można było się dokładnie 

zapoznać z brzmieniem umowy, co jest w niej zapisane, jakie są prawa i czego 

można od tego Pana żądać, zwłaszcza przy uchwale, którą dziś udało się 

odrzucić.   
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Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina wyjaśnił odnosząc się do aktów 

notarialnych, że to nie jest informacja publiczna, nie był wcześniej znany wyrok 

Sądu na który teraz powołano się w odmowie udzielenia takiej informacji, czy 

przekazania aktu notarialnego. Akty notarialne nie są informacją publiczną, 

nawet gdyby Burmistrz jako samorząd poprosił o udostępnienie takiego aktu, 

również by go nie otrzymał. Dodał, że jeśli Pan Piłkowski z tym się nie zgadza, 

może się odwołać, zna te drogi, a lista donosów i pism kierowanych przez niego 

do różnych instytucji jest znana i ma on ogromne doświadczenie w tym zakresie.    

 

Ad. 11 

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
51

 dokonała zamknięcia            

XVII 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 2015 r. poz. 

2058 z późn. zm.) oraz Statutu Gminy Karlino (Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3343). 


