
Protokół Nr XX/12
z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 28 marca 2012 roku

Otwarcia XX sesji  Rady Miejskiej  w Karlinie  dokonał  Przewodniczący 

Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  o  godzinie  1000 w  świetlicy  wiejskiej  w 

Lubiechowie.  Powitał  zebranych  radnych,  zaproszonych  gości 

mieszkańców Karlina (listy obecności załączono do protokołu).

Przewodniczący  Rady  na  podstawie  listy  obecności,  na  której  widniało 

15 podpisów stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. 1b 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

porządek  obrad  radni  otrzymali  wraz  z  materiałami  na  dzisiejszą  sesję 

i zapytał, czy są propozycje zmian do porządku?

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

3  sprawozdanie Burmistrz Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym powinien 

zostać rozszerzony  o informację na temat realizacji uchwał, które zostały przez 

Radę podjęte. 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie odpowiedział, 

że nie jest to możliwe w dniu dzisiejszym, Pan Woś nie będzie miał wiedzy, aby 

przedstawić  informację  na  ten  temat.  Dodał,  że  zastanowi  się  nad 

wprowadzeniem takiego punktu do porządku obrad.

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina  zgłosił  wniosek o wycofanie 

z  porządku  obrad  projektu  uchwały  w  sprawie  ustalenia  zasad  korzystania 

z  przystanków  komunikacyjnych,  będących  własnością  Gminy  Karlino 

i  wprowadzenie  dwóch projektów uchwał,  czyli   projekt  uchwały w sprawie 

określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których  właścicielem  lub 

zarządzającym  jest  Gmina  Karlino,  udostępnionych  dla  operatorów 



i  przewoźników  publicznego  transportu  zbiorowego  oraz  warunków  i  zasad 

korzystania z tych przystanków oraz drugi projekt uchwały w sprawie ustalenia 

stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy 

Karlino.  Zgłosił  też  propozycję  wprowadzenia  do  porządku  obrad  dwóch 

projektów uchwał które nie były omawiane na posiedzeniach komisji. Dodał, że 

w związku z podjęciem uchwały na finansowanie deficytu w zeszłym miesiącu 

ze  względów  technicznych  musi  zostać  ona  unieważniona  i  podjęte  muszą 

zostać dwie, ze względu na to, że jest to finansowanie deficytu w 2012 i 2013 

roku.  W  dniu  dzisiejszym  radni  otrzymali  dwa  projekty  uchwał  w  sprawie 

zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  bankowego,  w  pierwszym  jest  to 

zaciągnięcie  kredytu  na  sfinansowanie  zadań  inwestycyjnych:  „Budowa 

infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie” w kwocie 1.630.509,00 zł 

oraz  „Remont  i  przebudowa  przedszkola  miejskiego  w  Karlinie”  w  kwocie 

2.231.755,00 zł w drugiej jest to finansowanie hali. Kwoty nie uległy zmianie 

w stosunku do uchwały podjętej na poprzedniej sesji.

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino  powiedziała, że Burmistrz 

dokładnie wyjaśnił, że chodzi o rozbicie uchwały podjętej w lutym na dwie.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytał,  czy 

zmieniły  się  przepisy  i  należy  to  zmieniać,  czy  tamta  została  przygotowana 

błędnie?  Jeżeli  przepisy  się  nie  zmieniły,  dlaczego  ma  zostać  zmieniona 

uchwała?  Materiały  są  bardzo  często  przedkładane  w  ostatniej  chwili  przed 

sesją, a w następnym miesiącu trzeba dokonać zmiany, kiedy wyszło, że taka 

zmiana musi zostać dokonana?

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina  wyjaśnił, że wczoraj wpłynęła 

informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej z sugestią, że to finansowanie 

powinno być rozbite na dwa lata, nie można stwierdzić, że został popełniony 

błąd  przy  tworzeniu  uchwały,  ale  zgodnie  z  sugestiami  RIO zaproponowano 

dwa projekty uchwał.
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Pani  Krystyna  Granat dodała,  że  kiedy  projekt  był  przygotowywany, 

konsultowany był z radca prawnym i sprawdzała w jaki sposób podejmowane są 

uchwały, kiedy jest kredytowanie na dwa lata i w Polsce w RIO opinie są różne, 

są  Izby  w których uchwały  opiniowane  są  pozytywnie  właśnie  na  dwa lata, 

a RIO w Szczecinie twierdzi, że może wydać tylko na jeden rok. Stąd prośba, 

aby rozbić to na dwa lata. Jest to dlatego takie ważne, ponieważ w czwartek jest 

Kolegium RIO na którym uchwały mogą być opiniowane.

Radny  Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział,  że  gdyby  sesja  była  dwa  dni 

wcześniej to informacji by nie było i Kolegium by się odbyło i byłoby według 

starej uchwały, to można odłożyć to i za miesiąc zmienić. Nie może być tak, że 

radni  otrzymują  pięć  minut  przed  sesją  materiały,  bo  była  poczta,  woda  też 

została dostarczona pięć minut  przed sesją.  Trzeba przygotowywać materiały 

porządnie i solidnie wcześniej, jeśli nie to należy przenosić to w czasie. Czy coś 

będzie płacone z zaciąganych kredytów?     

Skarbnik Gminy  Karlino  Pani  Granat  wyjaśniła,  że  to  jest  pilne,  sprawa 

wyszła  wczoraj,  a  jest  już  ogłoszony  przetarg  na  finansowanie  zadań 

inwestycyjnych już rozpoczętych. Przetarg jest duży, obowiązują zasady unijne 

i przeprowadzenie takiego przetargu, to okres prawie dwóch miesięcy, jest długi 

okres  składania  ofert  czterdziestodniowy,  jeśli  podjęcie  uchwały  zostanie 

przesunięte o miesiąc, to przetarg będzie można ponownie rozpisać i zaciągnąć 

kredyt  bardzo  późno,  przy  płatnościach  za  wykonane  inwestycje,  należałoby 

wówczas  płacić  odsetki  od  niezapłaconych  faktur.  Kwota  kredytu  nie  uległa 

zmianie, są te same zadania jest tylko rozbicie na rok 2012 i 2013, dlatego prosi 

o wprowadzenie tych zmian.  

Pan Piotr Gwóźdź  powiedział,  że  Rada w drodze  głosowania wyrazi  swoją 

wolę.  Radni  otrzymali  nowy  porządek  obrad  ze  zmianami  omawianymi  na 

wspólnym posiedzeniu komisji,  nad każdą proponowana zmianą do porządku 

obrad  radni  będą  głosowali  oddzielnie,  czyli  najpierw  nad  wycofaniem 

pierwotnego punktu k) który brzmiał -  w sprawie ustalenia zasad korzystania 



z przystanków komunikacyjnych, będących własnością Gminy Karlino, zmienia 

kolejność punkt dotyczący opieki nad zwierzętami, punkty l) i ł) to są projekty, 

które  omawiane  były  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji,  czyli 

projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Karlino,  udostępnionych  dla 

operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków oraz drugi projekt uchwały w sprawie 

ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków  komunikacyjnych  na 

terenie  Gminy  Karlino  i  jako  m)  i  n)  dwa  projekty  uchwał  w  sprawie 

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Za  wycofaniem  z  porządku  obrad  punktu  w  sprawie  ustalenia  zasad 

korzystania z przystanków komunikacyjnych, będących własnością Gminy 

Karlino  głosowało  14  radnych,  nie  było  głosów  przeciwnych,  1  radny 

wstrzymał  się  od  głosu.  W  wyniku  głosowania  punkt  został  wycofany 

z porządku obrad.

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  w  pkt  7l)  projektu  uchwały 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 

lub  zarządzającym jest  Gmina  Karlino,  udostępnionych  dla  operatorów 

i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad 

korzystania  z  tych  przystanków  głosowało  14  radnych,  nie  było  głosów 

przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania punkt 

został wprowadzony do porządku obrad.

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  w  pkt  7ł)  projektu  uchwały 

w  sprawie  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino głosowało 15 radnych, punkt 

został wprowadzony w wyniku jednomyślnego głosowania.

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  w  pkt  7m)  projektu  uchwały 

w  sprawie  zaciągnięcia  długoterminowego  kredytu  bankowego 

3 862 264,00zł głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało się od 
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głosu  radny wstrzymał  się  od głosu.  W wyniku głosowania  punkt został 

wprowadzony do porządku obrad.

Pan Bogdan Piłkowski – był przeciwny. 

Za  wprowadzeniem  do  porządku  obrad  w  pkt  7n)  projektu  uchwały 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 5 500 00,00zł 

głosowało  9  radnych,  1  był  przeciwny,  5  wstrzymało się  od głosu  radny 

wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania punkt został wprowadzony 

do porządku obrad.

Za  przyjęciem  porządku  obrad  wraz  z  wprowadzonymi  zmianami 

głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu.

Pan Bogdan Piłkowski – był przeciwny. 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:
a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.
3. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym. 
4. Informacje  dotyczące  rolnictwa  i  infrastruktury  wiejskiej  na  terenie 

Gminy Karlino:
− Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 

Terenowy Zespół Doradców w Białogardzie,
− Referatu Rolnictwa i  Gospodarki Nieruchomościami 

Urzędu Miejskiego w Karlinie,
− Referat  Gospodarki  Przestrzennej  i  Ochrony 

Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie.
5. Informacja  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 

w  Karlinie  na  temat  pomocy  udzielonej  mieszkańcom  terenów 
wiejskich.

6. Informacja  Zakładu  Oświaty  w  Karlinie  na  temat  działalności  szkół 
wiejskich.



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

Karlino na 2012 rok,
2. zmiany  wieloletniej  prognozy 

finansowej  Gminy  Karlino  na 
lata 2012 – 2025,

b) wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie  w  budżecie  gminy  środków 
stanowiących fundusz sołecki.

1. wystąpienia Gminy Karlino ze 
Związku  Gmin  Wiejskich 
Rzeczypospolitej  Polskiej  z 
siedzibą w Poznaniu,

2. wyrażenia zgody na wniesienie 
wkładu  niepieniężnego 
(aportu)                   i objęcie 
udziałów w spółce Regionalne 
Wodociągi  i  Kanalizacja  Sp. 
z  o.o.  z  siedzibą  w 
Białogardzie,

3. zbycia  nieruchomości 
położonej  na  terenie  miasta 
Karlino – obręb 004 w drodze 
przetargu,

4. zbycia   nieruchomości 
położonej  na  terenie  gminy 
Karlino  –  obręb  Daszewo  w 
drodze przetargu,

5. zmiany  uchwały  w  sprawie 
zbycia  nieruchomości 
położonych  na  terenie  miasta 
Karlino – obręb 004,

6. wyrażenia  zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu,

7. wyrażenia  zgody  na 
ustanowienie  służebności 
gruntowej  na  nieruchomości 
będącej  własnością  Gminy 
Karlino,

8.  programu  opieki  nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania  bezdomności 
zwierząt  na  terenie  Gminy 
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Karlino w roku 2012,
9. określenia  przystanków 

komunikacyjnych,  których 
właścicielem  lub 
zarządzającym  jest  Gmina 
Karlino,  udostępnionych  dla 
operatorów                i 
przewoźników  publicznego 
transportu  zbiorowego  oraz 
warunków            i  zasad 
korzystania  z  tych 
przystanków,

ł)  ustalenia  stawki  opłaty  za  korzystanie  z  przystanków 
komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino,

m) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 
n) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 

8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  zgłoszone  na  poprzednich 

sesjach.
10.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania i wnioski.
11.Zakończenie XX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

protokół  z  XIX  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  wyłożony  był  do  wglądu 

w Biurze Rady, część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do 

radnych z pytaniem, czy są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, czy są uwagi do 

jego treści? 

Za  przyjęciem  protokołu  głosowało  13  radnych,  nie  było  głosów 

przeciwnych,  2  wstrzymało  się  od  głosu.  Protokół  Nr XIX  z  sesji  Rady 

Miejskiej  odbytej  w dniu 28 lutego 2012 roku został  przyjęty w wyniku 

jawnego głosowania. 

Pan Bogdan Piłkowski – wstrzymał się od głosu.



Ad. 2 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  poinformował 

obecnych,  że  przygotował  dwa  wydruki  z  Internetu,  pierwszy  przytoczony 

o  fotoradarach  i  sugerujący  w  jaki  sposób  karlińska  Straż  Miejska  może 

zaoszczędzić  około  100 000,00zł  (treść  artykułu  załączono  do  protokołu). 

Powiedział,  że  jeśli  Straż  Miejska  w  Karlinie  wysyła  50 000,  czy  więcej 

powiadomień, gdyby wysyłane były one bez zwrotek, a następnie reklamowane, 

to efekt uzyskany byłby taki sam, ale mniejsze byłyby koszty. Zwracając się do 

Komendanta Straży Miejskiej stwierdził, że gdyby można było to zastosować, to 

byłyby następne pieniądze  w budżecie.  Drugi  przedstawiony artykuł  ,,Polsce 

grozi śmieciowa katastrofa” (załączono do protokołu) dotyczy systemu EKO AB 

zaprojektowany  przez  inż.  Andrzeja  Baraszkiewicza,  który  pozwala  na 

odzyskiwanie do 80% odpadów funkcjonujący na terenie Polski, zakupuje się 

odpowiednie  kontenery,  zatrudnia  ludzi  którzy  obsługują  200  –  300  rodzin, 

byłyby to miejsca pracy dla tych ludzi którzy utracili  ją z powodu likwidacji 

wysypiska i następuje w domach segregacja śmieci. Bo w przyszłym roku kiedy 

wejdzie ustawa śmieciowa, że Polska będzie płaciła wielkie kary. Powiedział, że 

są ustawione nowe pojemniki na śmieci, ale czy są one do końca praktyczne? 

Żeby opróżnić zbiórkę selektywną jeżdżą dwa samochody, z tego powodu są 

większe koszty wywozu śmieci   

Pan Waldemar Grażyński  Radny  Rady  Miejskiej  w Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem,  czy  jest  możliwość  udostępnienia  materiałów  filmowych 

z przebiegu sesji na serwerze Urzędu, jeśli tak to prosiłby, aby zamieszczone 

zostały również materiały wcześniejsze. 

Pan  Zbigniew  Raczewski  Wicestarosta  Powiatu  Białogardzkiego 

poinformował  obecnych,  że  została  podpisana  umowa  na  budowę  bloku 

operacyjnego  w  systemie  żółtego  fidica  według  którego  najpierw  trzeba 

zaprojektować,  a  potem  wybudować.  Obecnie  jest  okres  projektowania, 
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przygotowania koncepcji, a należy mieć nadzieję, że w tym roku zostanie wbita 

,,pierwsza  łopata”  pod  blok,  który  będzie  spełniał  wszystkie  wymagania 

sanitarne,  a  także  zdrowotne  w myśl  nowych  przepisów.  Wartość  inwestycji 

według podpisanej umowy to kwota 9 200 00,00zł, środki na razie w całości 

pochodzą z budżetu Powiatu.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  poinformował  obecnych,  że  zbiera  podpisy  pod 

wnioskiem  o  referendum  dotyczącym  sprawy  o  szczególnym  znaczeniu 

dotyczącym podniesienia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, 

dodał, że otrzymał wzory od Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Kotlęgi 

i  chciałby  jutro  je  dostarczyć  do  Białogardu  i  gdyby  ktoś  z  obecnych  miał 

ochotę się podpisać to zaprasza w czasie przerwy.

Pan  Tomasz  Mycio  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się  do 

Wicestarosty z prośbą o interwencję, aby uporządkowany został teren wzdłuż 

drogi powiatowej przy której prowadzona była wycinka drzew.  

Pan Zbigniew Raczewski odpowiedział, że przekaże sprawę do Zarządu Dróg 

Powiatowych i teren zostanie uporządkowany.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

podziękował  za  uwzględnienie  jego  wniosku  i  przeniesienie  punktu  wolne 

wnioski i informacje jako jeden z wcześniejszych punktów porządku obrad.    

Ad. 3

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, gdzie jest Burmistrz Miśko?

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział, że jest nieobecny.

Pan Bogda Piłkowski powiedział, że chciałby znać powód nieobecności. 



Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  odpowiedział  Panu 

Piłkowskiemu,  że  można  zapytać  Burmistrza,  kiedy  wróci  o  wszystkie 

szczegóły jego urlopu. Następnie zapoznał obecnych ze  sprawozdaniem o pracy 

Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 28 lutego do dnia 27 marca 2012 

roku (informacja załączona do protokołu). 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem dotyczącym umowy zawartej z Panem Kruszewskim na bieżącego 

utrzymanie nawierzchni chodników i dróg gminnych jaki będzie zakres usług 

z tym zadaniem związany i na jaką kwotę drugie pytanie dotyczące umowy pod 

nazwą  termomodernizacja  i  rozbudowa  świetlicy  wiejskiej  w  Gościnku 

wykazane jest Gościnko w dwóch projektach, termomodernizacja obiektu  oraz 

zagospodarowanie terenu wokół,  jest  to duża kwota 606.636,00zł  brutto,  czy 

realizacja  jest  z jednego, czy dwóch projektów, a także jaki obejmuje zakres 

prac? 

Pan  Paweł  Filipowicz  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej 

i   Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie  odpowiedział, że 

świetlica w Gościnku dotyczy dwóch projektów, zarówno termomodernizacji, 

dużego projektu szczecineckiego ze środków Programu Obszarów Wiejskich na 

rozbudowę. Zakres to rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu, remont 

świetlicy  i  termomodernizacja,  a  także  wyposażenie  świetlicy.  Jeśli  chodzi 

o  umowę  z  Panem  Kruszewskim,  w  budżecie  zagwarantowana  jest  kwota 

150 000,00zł, wyszczególnionych jest około 45 robót cząstkowych, określone są 

ceny za 1m2  lub roboczogodziny pracy sprzętu za koparkę, ciągnik itd., umowa 

składa się z około 50 różnych pozycji.   

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytał,  czy 

w  ramach  150 000,00zł  będą  również  koszty  na  naprawę  nawierzchni  dróg 

uszkodzonych w trakcie rajdu Monte Karlino. Drogi przy straży Miejskiej, na 

parkingu obok wyleciało bardzo dużo kostek, co za fachowiec to robił, że to się 

rozleciało? Czy taka impreza jest opłacalna, żeby Gmina ponosiła koszty? Panu 
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Kruszewskiemu  Gmina  będzie  płacić  za  utrzymanie  dróg,  a  co  się  dzieje 

z zakupioną zamiatarką,  która powinna jeździć i  sprzątać, po zimie na wielu 

drogach obok domów jednorodzinnych nad Parsętą pozostał piasek, śmieciarka 

powinna jeździć i pracować, chyba że już nawaliła? Jest to taki stromy zjazd na 

ulicę Sawickiej,  jest  piach,  można wpaść w poślizg.  Dodał,  że na wspólnym 

posiedzeniu  komisji  zapytał  Burmistrza  o  to  co  dzieje  się  w  Bobolicach 

odnośnie ceny wody, odbyło się spotkanie Burmistrzów i Burmistrz obiecał, że 

radni  dostaną  tę  informację,  kolejny  raz  Burmistrz  oszukał,  nie  zostało  to 

w informacji  podane.  Na poprzedniej  sesji  mówił  o tym, że są oszczędności 

w odśnieżaniu dróg, żeby przemyśleć skrót, ścieżkę do sklepu ,,Biedronka”, czy 

coś  się  dzieje  na  cmentarzu,  prosił  Burmistrza,  aby  na  następnej  sesji 

przedstawił w sprawozdaniu, czy coś się robi, czy nie. Następnie poinformował, 

że  w  protokole  z  poprzedniej  sesji  str.  49  są  zapisane  te  dwa  pytania  do 

burmistrza, na które powinien udzielić odpowiedź. Powiedział, że mieszkańcy 

płacą wielkie pieniądze za wodę.

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił 

uwagę  Panu  Piłkowskiemu,  że  miał  on  czas  w  punkcie  wolne  wnioski 

i informacje i wtedy powinien był wyrazić swój pogląd na temat RWiK, w tym 

punkcie  należy  zadawać  pytania  dotyczące  sprawozdania,  a  nie  mówić  co 

powinien zrobić Burmistrz, który jest nieobecny. 

Pan Bogdan Piłkowski  odpowiedział,  że jest to tylko uzasadnienie, dlaczego 

tak ważna jest informacja, która miała trafić i nie trafiła.

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź  stwierdził,  że  są to  uzasadnienia 

Pana Piłkowskiego i w protokole czterdzieści stron to są tylko te uzasadnienia, 

które mają być cytowane jak Kanon. 

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi 

o  zniszczoną kostkę brukową,  rajd  był  ubezpieczony,  organizator  gwarantuje 

pokrycie  kosztów  związanych  z  przywróceniem  ulic  do  stanu  poprzedniego 



i  naprawą  tego  co  zostało  zepsute. Jeśli  chodzi  o  piach  na  ulicach,  obecnie 

trwają prace porządkowe, zamiatarka też będzie jeździć, pracownicy zamiatają 

ulice, strome podjazdy, są to drogi wśród domków, co obliguje do wolniejszej 

jazdy. Bobolice, ustalenia z tego spotkania informację przedstawi tak jak obiecał 

pan  Miśko,  kiedy  wróci.  W przypadku  cmentarza  trwają  prace  projektowe, 

w lipcu jest termin złożenia projektu na zagospodarowanie cmentarza, a ścieżka 

do  ,,Biedronki”  jest  przygotowany  projekt,  który  znajduje  się  u  Pana 

Augustyniaka, przewidziano tam kompleksowe zagospodarowanie terenu i nie 

są przewidziane żadne skróty.     

Ad. 4 

Pan  Jan  Mazurkiewicz  Zachodniopomorski  Ośrodek  Doradztwa 

Rolniczego  w  Barzkowicach  Kierownik  Terenowego  Zespół  Doradców 

w Białogardzie  podziękował za zaproszenie, następnie przedstawił informację 

o  działalności  ZODR  Barzkowice  TZD  w  Białogardzie  na  terenie  Miasta 

i Gminy Karlino (informacja załączona do protokołu).

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  przytoczył 

fragment informacji, iż wysokie ceny zbóż,  co powoduje zwyżkę cen żywności 

i  pasz  dla  zwierząt  spowodowane  są  niekorzystnymi  warunkami 

atmosferycznymi i zapytał, czy chodzi o wzrost w 2011 czy 2012 roku.   

Pan  Jan  Mazurkiewicz  odpowiedział,  że  chodzi  o  rok  2011.  Powiat 

Białogardzki  został  również  dotknięty  nieurodzajem, w Gminie  Karlino  było 

tylko jedno zgłoszenie, ale w Gminie Tychowo, czy Białogard, gdzie są dużo 

słabsze  gleby  więcej.  W  skali  bonitacji  w  Gminie  Karlino  jest  ponad  1, 

a w Gminie Tychowo, czy Białogard jest 0,7 - 0.86.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział,  że  w  rolnictwie  działo  się  źle, 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Kaczmarek zaproponował, żeby podatek został 

obniżony do 55zł, na Komisję Rolnictwa Przewodniczący zaprosił Pani Beatę 
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Klepuszewską sołtys, przedstawiciel Izby Rolniczej, rolnik indywidualny, która 

stwierdziła,  że  będzie  dobry podatek 60zł,  nie  chce 55zł,  to  albo są  kłopoty 

w rolnictwie,  albo ich nie ma. Wiceprzewodniczący Pan Kaczmarek wycofał 

swój wniosek, na sesji Pan Piłkowski zaproponował ponownie wysokość 55zł, 

żeby nie obciążać rolników, ponieważ jest ta zła sytuacja. 

Pan Jan  Mazurkiewicz  poinformował  obecnych,  że  podatek  jest  rzędu  2% 

w kosztach produkcji rolnej.  

Pani Beata Klepuszewska Sołtys Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa 

Gościnko  powiedziała,  że Burmistrz wnioskował  o przyjęcie  65,00zł/1q żyta 

jako  podstawy  do  naliczenia  podatku  rolnego.  Gmina  Karlino  jest  jedną 

z niewielu Gmin w których podatek został obniżony. Dodała też, że na wsiach 

mieszkańcy też chcą mieć inwestycje i mają świadomość, że potrzebne są na to 

pieniądze.  

Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że Pani Sołtys przedstawiła rekomendację jako 

otrzymała  z  Zachodniopomorskiej  Izby  Rolniczej  i  nawet  tam  była 

rekomendacja  obniżenia  do  60,00zł/1q  żyta  jako  podstawy  do  naliczenia 

podatku rolnego. 

Pan  Maciej  Myczka  Kierownik  Referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki 

Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie  powiedział, że usłyszał 

w radio, iż należy spodziewać się w najbliższym czasie podwyżek cen chleba, 

z tego względu, że na rynku jest bardzo mało zboża dobrej jakości. Dodał, że 

w  informacji  przedłożonej  radnym starał  się  zawrzeć  jak  najbardziej  istotne 

sprawy (informacja na temat rolnictwa na terenie Gminy Karlino załączona do 

protokołu). Podkreślił, że wieś się zmienia, niech tak będzie dalej, niech rolnicy 

wygrywają konkursy, miejscowości pięknieją i się rozwijają, nie ma zagrożeń 

chorób i szkodników kwarantannowych. Obecnie Referat Rolnictwa nie zajmuje 

się tak bardzo rolnictwem, jak to się odbywało 20 – 30 lat wcześniej, ale Urząd 

angażuje się we wspieranie działań typu badania porejestrowe odmian  roślin 



uprawnych niebawem zostanie podpisana umowa ze Stacją Rolniczą po to żeby 

dofinansowywać badania gleby, będzie to też w pewnym sensie odciążeniem dla 

rolników,  ale  też  pomocą,  ponieważ  przez  dobór  odmian,  odpowiednie 

nawożenie  zwiększone  będą  plony  i  obniżone  koszty.  Urząd  bierze  udział 

w różnych programach, stowarzyszeniach Siła w Grupie, czy Mieleńska Grupa 

Rybacka.  Wielu  rolników  uczestniczy  w  organizowanych  wyjazdach,  jest 

możliwość wymiany poglądów, można zapoznać się z nowymi technologiami, 

kiedyś  na  szkoleniach  było  kilka  osób uczestniczących,  a  teraz  są  całe  sale. 

Dodał, że starają się uczestniczyć w sprawach rolników, na przykład podczas 

negocjacji  dotyczących  odszkodowań  od  myśliwych.  Powiedział,  że  często 

poruszanym tematem  jest  melioracja,  ale  sytuacja  się  zmieniła,  kiedyś  były 

spółki  wodne,  dziś  jest  zupełnie  inaczej  i  tak  naprawdę  obowiązek  ich 

konserwacji jest po stronie tego kto ma jakąś korzyść, przynajmniej raz w roku 

rowy powinny być konserwowane.    

Pan Jan Paszkowski Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kowańczu 

powiedział,  że  w  Kowańczu  bardzo  dużo  jest  rowów,  które  powinny  być 

konserwowane i kto to powinien zrobić?

Pan Maciej Myczka  odpowiedział,  że te  osoby, na których terenie rowy się 

znajdują.  Sytuacja  jest  bardziej  skomplikowana,  ponieważ dawniej  w rowach 

pod  drogami  montowane  były  kręgi  betonowe,  jeden  z  kręgów 

najprawdopodobniej pękł i zapadła się ziemia.

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie  poprosił o pomoc ze 

strony Urzędu w rozwiązaniu problemu w Kowańczu. 

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina  zaproponował skontaktowanie 

się  w  tej  sprawie  w  Urzędzie  z  Kierownikiem  Panem  Myczka  w  celu 

rozwiązania  tego  problemu  i  ustalenia  kto  odpowiada  za  drożność  tych 

rurociągów. 

Pan  Paweł  Filipowicz  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej 
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i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  przedstawił 

informację  na  temat  infrastruktury  wiejskiej  na  terenie  Gminy  Karlino 

(załączono do protokołu).

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem w związku z przebudową drogi w Karścinie kwota 750 000,00zł, 

kiedy będzie realizacja?

Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że jeszcze w roku bieżącym.

Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że zadanie to nie jest ujęte w limicie 

wydatków.

Pan Paweł Filipowicz  odpowiedział, że jeszcze nie ma, ale są zaoszczędzone 

środki, ponieważ Powiat nie będzie realizował remontu drogi w Lubiechowie 

i te środki zostaną przesunięte.  

Radna Pani Korzeniowska powiedziała, że prognoza długoterminowa polega 

na tym, że wprowadzane są inwestycje które mają być zrealizowane, ponieważ 

są już pieniądze.

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  odpowiedziała,  że  jeśli 

wiadomo, że są środki, zadanie może zostać wprowadzone do budżetu, jeśli nie 

to  nie  wprowadza  się  do  budżetu,  ale  może  zostać  wprowadzone  i  wtedy 

zabiegać o środki. 

Pan Filipowicz dodał, że w momencie tworzenia budżetu ta inwestycja nie była 

planowana.

Pani  Tamara  Korzeniowska  podkreśliła,  że  jeden  dział  Urzędu  wpisuje 

przebudowę drogi  w Karścinie,  a  Pani  Skarbnik  o niczym nie  wie.  Z jakich 

środków realizowana będzie ta inwestycja? 

Pani Krystyna Granat powiedziała, że zmiany zostaną zaproponowane na sesji 

kwietniowej,  składany  będzie  wniosek,  wiadomo  będzie  jakie  będą  środki. 



W budżecie Gminy zaplanowana była dotacja 100 000,00zł  na remont drogi 

powiatowej w Lubiechowie, 80% dofinansowanie, nie będą to dodatkowe środki 

z kredytów.

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

ściągnął ze strony Urzędu czym zajmuje się Referat Gospodarki Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska, wypisanych jest czternaście punktów i nie widać aby ten 

referat  miał  zajmować  się  dniem sportu,  a  w informacji  jest  napisane  dzień 

sportu jako integracja mieszkańców  w Pobłociu Wielkim, impreza sportowo – 

rekreacyjna w sołectwie Lubiechowo, na końcu napisano ,,zintegrować ludzi, 

nawiązać nowe kontakty”, czy w Lubiechowie ludzie się nie znają? Czy tym 

powinien zajmować  się ten referat? Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników 

ppoż.  wraz  z  zagospodarowaniem  przestrzeni  publicznej  w  miejscowości 

Kowańcz,  celem  jest  poprawa  jakości  życia  mieszkańców  oraz  zwiększenie 

atrakcyjności,  poprawa  stanu  technicznego  odwodnienia,  co  zminimalizuje 

zagrożenie  powodziowe.  Dodał,  że  rozmawiał  z  jednym  z  mieszkańców 

Kowańcza od 1947 roku i tam nie było żadnej powodzi, były tylko podtopienia, 

kiedy zastawka na stawie była za wysoko, czyli uzasadnienie jest trochę dziwne. 

Atrakcyjność miejscowości poprawi się, bo wyczyści się staw? Wspólne miejsce 

spotkań w miejscowości Kowańcz, zamontowane zostaną altany, ławki, stoły. 

Na wyspie biskupiej od pięciu lat stoją altanki, od kilku lat mówił o tym, żeby 

przenieść  je  na  teren  wsi,  a  tu  się  wydaje  następne  pieniądze.  Świetlica 

w  Domacynie  gra  interaktywna,  czy  gry  i  zabawy  ma  kupować  Referat 

Gospodarki  Przestrzennej.  Montaż  węzła  cieplnego  z  pompą  ciepła  oraz 

mikroturbiny w świetlicy wiejskiej w Mierzynie oraz Syrkowicach, całkowita 

wartość  zadania  w  Mierzynie  261 000,00zł,  Syrkowice  278 000,00zł, 

dofinansowanie w wysokości 80% Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, 

czy są podpisane umowy, czy to tylko napisane dla radnych do wiadomości. Był 

przykład Dorzecza Parsęty i robionych inwestycji wodnych, Burmistrz twierdzi, 

że byli  dogadani,  ale nic nie podpisał  i  są braki w kasie.  Po co na świetlicę 

wydawać 250 000zł, zrobić taką inwestycję, co to daje za oszczędności, na ile 
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lat będzie mikroturbina, jakie są koszty ogrzewania świetlicy przez ostatnie lata? 

Jeżeli  wydawano  w  ciągu  roku  na  ogrzewanie  2 000zł,  to  przy  tak 

zaplanowanych środkach na inwestycje jest to ogrzewania na 130 lat, Zwartowo 

175 000zł,  Daszewo  146 000zł,  potężne  pieniądze  wydawane  na  inwestycje. 

Zwrócił się do Pani Świeczka jakie są rachunki w świetlicy w Zwartowie za 

ogrzewanie? 

Pani  Barbara  Świeczka  Sołtys  –  Przewodniczący  Rady  Sołeckiej 

w Zwartowie odpowiedziała, że z takim pytaniem powinien zwrócić się do Pani 

Butrym.

Pan Piotr Woś zwrócił się do Pana Piłkowskiego z pytaniem, czy uważa on, że 

ludzie mieszkający na wsi nie zasługują na tego typu inwestycje, że trzeba im 

postawić spróchniałe altany, czy wieś nie może wyglądać ładnie i mieszkańcy 

nie  powinni  mieć  miejsca  na  spędzanie  czasu  i  rekreacji  nad  zbiornikiem 

wodnym?  W większości  przypadków  jest  tam znaczne  dofinansowanie.  Czy 

według Pana Piłkowskiego nie warto nic na wsi zrobić,  aby dzieci miały się 

gdzie  bawić i  by były do tego warunki,  żeby zaoszczędzić na energii  dzięki 

montażowi turbin? Najlepiej mieszkańcy wsi wiedzą, co im jest potrzebne i o to 

wnioskują. To, że realizowane projekty są współtworzone w Referacie Urzędu, 

to  tylko  należy  podziękować  urzędnikom,  że  chcą  w  tym  wszystkim 

uczestniczyć  i  znajdują  na  to  czas,  by  pomóc  sołtysom  w  przygotowaniu 

wniosków.

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział, że nie chodzi mu o to, by na wsi nic nie 

było robione.

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  poprosił 

o  wyjaśnienie  Panu  Piłkowskiemu,  dlaczego  tym  się  zajmuje  Referat 

Gospodarki Przestrzennej. 

Pan Piotr Woś odpowiedział, że jest to właśnie gospodarka przestrzenna. 



Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział,  że  dzień  sportu,  a  w  informacji  jest 

napisane  dzień  sportu,  impreza  sportowo –  rekreacyjna  to  trzeba  zrobić,  ale 

powinien się tym zająć wydział kultury, albo sportu.

Pan Paweł Filipowicz  dodał, że projekty zostały przygotowane przez Referat 

Gospodarki  Przestrzennej  i  Ochrony  Środowiska,  a  realizowane  będą  przez 

Referat Promocji. 

Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

gdyby pytanie zostało zadane na jakimkolwiek posiedzeniu Komisji, to nawet 

ona byłaby w stanie  wyjaśnić  wszelkie  wątpliwości,  wnioski  składane są  do 

referatu Gospodarki Przestrzennej, ale przy współpracy z Karlińskim Ośrodkiem 

Kultury.  Nie  wszyscy  sołtysi  potrafią  sami  takie  wnioski  przygotować.  Czy 

zagospodarowanie terenu to nie jest ochrona środowiska?

Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że dyskusja jest bez sensu, ponieważ kamera jest 

skierowana tylko i wyłącznie na Pana Piłkowskiego, po drugie Pan Piłkowski 

traktuje tylko i wyłącznie inwestycje materialne, inne działania są niekonieczne, 

ponieważ  on  tego  nie  lubi.  Gdyby  zapoznał  się  bliżej  z  mechanizmem 

szwajcarsko  –  polskim,  to  wyciągnąłby  inne  wnioski,  z  budżetu  Gminy 

pochodzą  środki  w  wysokości  tylko  20%.  Nie  sprawdził  jak  wysokie  są 

rachunki, dlatego nie powinien się wypowiadać, to jest demagogia. 

Pani  Stanisława  Łepecka  Sołtys  -  Przewodniczący  Rady  Sołeckiej 

w Domacynie podkreśliła, że w Domacynie młodzież nie ma gdzie się bawić.

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie podkreślił, że projekty 

wpłynęły  od  sołtysów  i  mieszkańców  wsi,  którzy  lepiej  wiedzą,  co  jest 

potrzebne,  a  który  referat  to  będzie  realizował  jest  rzeczą  wtórną  i  złożone 

wnioski  należy  poprzeć.  Następnie  zgłosił  wniosek  formalny  o  zamknięcie 

dyskusji.

Za  przyjęciem  wniosku  głosowało  11  radnych,  2  było  przeciwnych, 

2 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty.   
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Ad. 5 

Pani  Gizela  Pietrzak  –  Kłys  Dyrektor  Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Karlinie  przedstawiła informację na temat działalności 

MGOPS w 2011 roku na terenie wiejskim (informacja załączona do protokołu). 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

iż wyliczyła sobie, że 4282 osoby jest objętych pomocą.

Pani Gizela Pietrzak – Kłys  odpowiedziała, że ta liczba osób nie będzie się 

zgadzała, ponieważ część osób z powodu ubóstwa na wsi korzysta z pomocy 

155 osób, z powodu bezrobocia 144 i to się przeplata wśród rodzin z ubóstwa są 

również osoby bezrobotne i odwrotnie, dlatego cyfry nie będą zbieżne.  

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że chciałaby wiedzieć ile faktycznie osób potrzebuje pomocy z opieki i czy ta 

liczba się zwiększa w stosunku do lat poprzednich?

Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że 448 rodzin, to jest 1743 osoby, 

które z różnych powodów otrzymują pomoc z opieki  społecznej   otrzymując 

świadczenia z różnego tytułu. Osoby które otrzymuj pomocy tytułu bezrobocia, 

tych w roku ubiegłym było więcej, ale poziom utrzymuje się mniej więcej taki 

sam,  prowadzone  są  prace  poprzez  program  Rodzina  Razem,  chodzi 

o aktywizację podopiecznych.  

Pani  Bożena  Nadziejko  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem, jak przeprowadzany jest wywiad środowiskowy na terenie wsi? Czy 

jest to tylko wizyta u danej rodziny?

Pani  Gizela  Pietrzak –  Kłys  odpowiedziała,  że  nie  jest  to  tylko  wizyta  na 

terenie wsi, ale zgłaszają się również osoby do ośrodka. Pracownik nie musi być 

tylko na terenie miejsca zamieszkania i  w danym środowisku przeprowadzać 



wywiad,  nie  musi  iść  do  sąsiada.  Są  to  małe  środowiska i  przeprowadzanie 

wywiadu u sąsiada może powodować kolejne niesnaski. 

Pani Bożena Nadziejko powiedziała, że jedyną osobą na wsi jest sołtys, która 

mogłaby  naświetlić  sytuację  rodzinną  danego  mieszkańca,  jest  to  osoba 

publiczna, która powinna mówić prawdę.

Dyrektor MGOPS w Karlinie Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że 

nie  ma  takiej  mocy  sprawczej  w ośrodku,  aby móc  skorygować  wypowiedź 

sołtysa,  czy  sąsiadów,  niemniej  podejmowane  są  takie  działania,  ale  należy 

pamiętać  o tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej  jest  instytucją,  która  działa 

w oparciu o przepisy prawa. 

Radna Pani Nadziejko dodała, że dlatego pracownicy ośrodka nie są w stanie 

stwierdzić, że dana rodzina nie oszukuje.

Dyrektor  MGOPS  w  Karlinie  Pani  Gizela  Pietrzak  –  Kłys  dodała,  że 

w decyzjach  jest  w pouczeniu  napisane,  iż  osoba  która  składa  oświadczenie 

i inne dokumenty odpowiada prawnie. Nie można zakładać, że wszyscy, którzy 

przychodzą  do ośrodka są nieuczciwi.  Coraz więcej  osób zgłasza informacje 

o tym, że ktoś pobiera nieprawnie pomoc i  były przypadki,  że zasiłek został 

wstrzymany. 

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina  podkreślił,  że  jeśli  są  osoby, 

które posiadają takie informacje,  że  ktoś bezprawnie pobiera świadczenie,  to 

należy to zgłosić,  zostanie  to  zweryfikowane i  zbadane.  Są przypadki,  kiedy 

okazuje się, że ktoś pracuje zagranicą i przychodzi po zasiłek, ale to musi być 

zgłoszone.    

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, czy w trakcie realizacji projektu Rodzina Razem 2011 sześć osób 

które zostały skierowane na kurs prawa jazdy ukończyły kurs, w jakim stopniu 

opieka  to  sfinansowała,  kto  prowadził  ten  kurs,  czy  sami  sobie  wybierali 

uczestnicy,  czy  narzucono  im  szkoły  jazdy?  Ile  osób  po  realizacji  projektu 



21

podjęło jakąś pracę,  czy nie  byłoby wskazane,  żeby w ramach tego projektu 

przygotowywać do prac chałupniczych, wtedy ci ludzie mogliby podjąć jakąś 

dodatkową  działalność,  żeby  ułatwić  sobie  życie.  Dawniej  bony  wydawane 

przez opiekę dla ludzi realizowane były w sklepie Pana Kawałko, czy są już 

inne sklepy dodatkowe i jakie to są sklepy?

Pani Gizela Pietrzak – Kłys  odpowiedziała, że zostały wysłane zapytania do 

innych sklepów, nie tylko Pana Kawałko z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na 

realizację  zleceń  i  wyraziły  ją  trzy  sklepy  Pan  Kawałko,  sklep  ,,Marcinek” 

i  ,,Semko”,.  Są  to  sklepy  które  mają  szeroki  asortyment  towarów i  zgodnie 

z zapisami taka osoba może tam nabyć nie tylko produkty spożywcze, ale także 

środki czystości. Jeśli chodzi o realizację projektu, to realizowany jest on we 

współpartnerstwie z Urzędem Pracy i przygotowanie kursów chałupniczych jest 

rolą Urzędu Pracy, zadaniem ośrodka jest przygotowanie do pracy, taką osobę 

trzeba namówić, żeby chciała coś ze sobą zrobić, zgłosić się do Urzędu Pracy, 

podjąć  różne  proponowane  szkolenia  i  przygotować  się  do  podjęcia  pracy, 

ośrodek ma ją przygotować od strony psychologicznej, ta osoba ma ,,chcieć” coś 

zrobić z sytuacją w jakiej się znalazła, dlatego też współpracuje się z doradcami, 

prawnikiem,  psychologiem.  Prawo  jazdy  egzaminu  państwowego  nie  zdała 

żadna z tych osób i w roku bieżącym nie jest organizowany kurs prawa jazdy, 

kursy prowadziły dwie różne szkoły i występowano do tych szkół z zapytaniem 

o cenę.    

Pani  Tamara  Korzeniowska  zapytała,  czy  podpisane  zostały  umowy 

z uczestnikami kursów, że w związku z tym, że idą na szkolenie będą się starały 

podjąć pracę, czy po prostu dano im pieniądze na kurs?

Pani Pietrzak – Kłys  odpowiedziała, że nie były podpisywane umowy, które 

zobowiązywałyby te osoby do podjęcia jakiś czynności, taki kurs ma umożliwić 

tym osobom podjęcie różnych decyzji w kierunku podjęcia pracy, pokazać, że ze 

wsi z której jak twierdzą nie można się wydostać można wyjechać. 



Pani Korzeniowska podkreśliła, że wydawane są pieniądze i nie ma wpływu na 

to, czy są one we właściwy sposób spożytkowane, czy nie. 

Pani  Gizela  Pietrzak –  Kłys  odpowiedziała,  że  są  to  środki  spożytkowane 

bardzo dobrze, dlatego, że są już efekty i prawie wszystkie osoby, które wzięły 

udział w realizacji tego projektu podejmują pracę. Osoby, które wyrażają chęć 

na  udział  w  kursie  prawa  jazdy,  ich  wnioski  są  rozpatrywane  komisyjnie 

i kwalifikowane osoby odpowiednie, które MGOPS uznaje za słuszne.   

Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Korzeniowska  zapytała, czy osoby 

uwzględnione  do  kursu  były  osobami  bezrobotnymi,  czy  brały  zasiłek  jako 

bezrobotne lub czy miały świadczenia z Ośrodka?

Dyrektor  MGOPS  Pani  Pietrzak  –  Kłys  odpowiedziała,  że  założenie  jest 

takie, aby do realizacji takiego programu przyjąć osoby długotrwale bezrobotne, 

ale  to  nie  oznacza,  że  osoba  która  się  zgłosiła  i  została  zakwalifikowana 

w czasie projektu nie pracuje, często jest tak, że w trakcie realizacji jak było 

w 2010 roku, aż sześć osób było pracujących.  Jest to sukces, bo te osoby są 

namawiane,  aby  podjęły  pracę  i  nie  przeszkadza  to  w  skończeniu  realizacji 

projektu, przeważnie są to prace sezonowe. 

Pani Korzeniowska powiedziała, że wcześniej mówiła Pani Dyrektor, że osoby 

niepracujące zostały wybrane do  skierowania na kurs prawa jazdy nie podjęły 

pracy, a teraz mówi, iż sześć osób podjęło pracę.   

Pani  Pietrzak –  Kłys  wyjaśniła,  że  osoby  te  nie  podjęły  pracy  w związku 

z  kursem prawa  jazdy.  Sukcesem jest,  jeśli  chociaż  jedna  osoba  pójdzie  do 

pracy, nawet sezonowo, bo oznacza to, że dobrze zadziałał doradca zawodowy, 

psycholog i inne osoby. 

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

dlaczego  w  sprawozdaniu  podaje  informację  np.  ubóstwo,  w  tym  na  wsi, 

bezrobocie w tym na wsi, czy mieszkańcy wsi są inaczej traktowani?
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Pani Pietrzak – Kłys wyjaśniła, że dlatego, iż poproszono ją o przygotowanie 

informacji  na temat pomocy udzielonej osobom z terenów wiejskich, dlatego 

takie informacje zostały wydzielone ze sprawozdania. 

Pan Waldemar Grażyński  Radny  Rady  Miejskiej  w Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem,  jaka  kwota  została  pozyskana  z  powrotem  do  funduszu 

alimentacyjnego?

Pani  Gizela  Pietrzak  –  Kłys  odpowiedziała,  że  za  2011  rok  z  dłużników 

alimentacyjnych ściągnięto ponad 79 000,00zł.

Pan Jan Paszkowski Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kowańczu 

powiedział, że nie wie kto na wsi korzysta z pomocy Opieki Społecznej, w jaki 

sposób miałby zareagować, że ktoś bierze nieprawnie jakieś świadczenie?

Dyrektor  MGOPS  Pani  Pietrzak  –  Kłys  odpowiedziała,  że  jest  ochrona 

danych osobowych i nie wolno podawać takich informacji, tylko osoby, które 

korzystają z takich świadczeń mogą takich informacji udzielić, ale są to tak małe 

środowiska, że mieszkańcy znają sytuację materialną swoich sąsiadów.  

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  dodał, że nieraz lepiej jest nie wiedzieć 

kto z takiej pomocy korzysta. 

Ad. 6

Pani  Teresa Plichta  -  Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty  poinformowała 

obecnych, że informację na temat działalności szkół wiejskich radni otrzymali 

przygotowaną  przez  dyrektorów  poszczególnych  szkół  (załączono  do 

protokołu),  jeśli  będą  potrzebne  jakieś  dodatkowe  wyjaśnienia  postara  się 

udzielić odpowiedzi.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  przypomniał, że 

zwracał  się  z  prośbą  o  to,  aby  sprawozdania  były  przygotowywane  według 



jakiegoś szablonu, a nie jest to dalej zrobione. Każda szkoła przedstawia swoją 

informację inaczej. Można być dumnym ze szkoły w Karwinie i Daszewie, że 

uzyskały tak dobre wyniki, ale to był kwiecień, czyli nie powinno to być już 

w informacji  zawarte.  Bardzo dobrze została  przygotowana  informacja  przez 

Dyrektora  Szkoły  w  Karścinie,  jest  szeroko  opisane  i  zawiera  wszystkie 

najważniejsze  informacje  dotyczące  szkoły,  czego  nie  ma  w  pozostałych 

sprawozdaniach.    

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

zaproponował, aby Pan Piłkowski zaproponował jak ten szablon ma wyglądać, 

wtedy Pani Dyrektor Plichta – Lessnau przekaże to dyrektorom szkół, żeby było 

to, czego Pan Piłkowski oczekuje.  

Pani  Teresa  Plichta  –  Lessnau  Dyrektor  Zakładu  Oświaty  w  Karlinie 

przypomniał, że mówiła, iż informacje o szkołach, które składane są do końca 

października  dla  organu  stanowiącego  prawo  lokalne  szkoły  przedstawiają 

w  formie  prezentacji  i  tak  to  zostało  zrobione,  za  rok  szkolny  2010/2011, 

następna informacja zostanie przygotowana w takim samym szablonie. Ustawa 

nie  określa  w  jaki  sposób  powinno  zostać  to  przygotowane,  to  zostało 

wypracowane  przez  dyrektorów szkół   i  Zakład  Oświaty.  W tym przypadku 

chodziło o to, aby dyrektorzy wypowiedzieli się co do swoich szkół w takim 

zakresie w jakim będą chcieli. Podkreśliła, że pewne rzeczy monitoruje, ale nie 

może nic narzucać.  Każdy dyrektor jako kierownik swojej jednostki odpowiada 

za finanse i wszystkie inne sprawy, przedstawi więc najodpowiedniejszy zakres 

informacji.  Na  posiedzeniu  Komisji  Budżetu  i  Oświaty  obecni  byli  wszyscy 

dyrektorzy szkół wiejskich, ponieważ w dniu dzisiejszym nie mogą być obecni 

i  jeśli  byłyby  jakieś  pytania  do  tych  materiałów,  czy  też  chcieliby  udzielić 

dodatkowych wyjaśnień była taka możliwość. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  przypomniał, że na posiedzeniu Komisji 

Budżetu na którym zaproszeni byli dyrektorzy szkół Pan Piłkowski poświęcił im 

pięć minut, a Panu Maciejewskiemu dziesięć minut, nie miał wówczas żadnych 
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zastrzeżeń do tych informacji. Dlaczego dziś wprowadza zamieszanie? Czy jego 

ideą jest zburzenie wszystkiego cokolwiek powstanie. 

Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Komisji był 

prowokowany przez Przewodniczącego Komisji  Pana Kaczmarka,  czy ma on 

jakieś  pytania,  czy  Pan  Piłkowski  coś  jeszcze  powie,  dlatego  doszedł  do 

wniosku,  że  nie ma sensu zadawanie  pytań.  Szablony zgłosił  już w czerwcu 

2011 roku, aby takie szablony zostały przygotowane, dlatego pytanie kieruje do 

Pani  Dyrektor.  Dyrektorzy  szkół  powinni  wykonać  to  co  Pani  Dyrektor  im 

zleciła.  Jeżeli  to  zostanie  przygotowane  tak  jak  informacja  Dyrektora 

Maciejewskiego,  to będzie  wiadome dla  wszystkich  radnych,  a nie  tylko dla 

komisji oświaty.

Pani  Tamara  Korzeniowska  zwróciła  się  z  pytaniem  dotyczącym  Szkoły 

w Karwinie liczba łączna uczniów to 54 w klasach 1 – 6 plus zerówka, jaka jest 

obecnie liczba uczniów w szkole w tych rocznikach? ilu uczniów jest do tej 

szkoły dowożonych? 

Pani Teresa Plichta – Lessnau powiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona 

na piśmie.

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrz  Karlina  powiedział,  że  prosiłby  Pana 

Piłkowskiego o sprecyzowanie  na jakich informacjach najbardziej  mu zależy 

w  celu  opracowania  tzw.  szablonu,  aby  informacje  były  jak  najbardziej 

przejrzyste.  Dyrektorzy  przedstawiają  informacje  w  określony  przez  siebie 

sposób, a jeśli potrzebne są jakieś inne dane to należy to określić, zwłaszcza, że 

Pan Piłkowski wypowiada się w imieniu większości radnych.   

Radny Pan Bogdan Piłkowski dodał, że najbardziej czytelne jest sprawozdanie 

Pana Maciejewskiego i mogłoby być wzięte jako wzór.  

Ad. 7a



Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2012 rok, komisja 

Rewizyjna  nie  wypracowała  stanowiska  w sprawie  projektu,  pozostałe  stałe 

komisje Rady zaopiniowały projekt pozytywnie.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z  pytaniem  dotyczącym  działu  750  –  administracja  publiczna  68 880,00zł 

zwiększenie wydatków koszty obsługi prawnej, czy jest to inna kancelaria niż te 

które obecnie obsługują Urząd?

Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino wyjaśniła, że jest to obsługa 

prawna, która obejmuje tylko działania inwestycyjne, przetargi, obsługuje tylko 

dział  inwestycji.  Obecna obsługa w Gminie to  jest  dwóch radców prawnych 

zatrudnionych na etatach, natomiast ta kancelaria świadczy usługi.

Pani Tamara Korzeniowska przypomniała, że dotychczas też były realizowane 

inwestycje w Gminie, było dwóch radców prawnych, co się zmieniło, że musi 

zostać dodatkowo zatrudniona jeszcze kancelaria?  

Pan Piotr Woś odpowiedział, że dwóch prawników jest nadal, natomiast tak jak 

w roku poprzednim inwestycjami zajmowała się kancelaria prawna, wszystko co 

wiąże  się  z  postępowaniem zgodnie  z  ustawą Prawo zamówień  publicznych 

i nadal to będzie robiła. To są przetargi, bardzo duże środki, był też przetarg 

unijny  na  halę,  tutaj  procedury  i  formalności  są  dosyć  zawiłe,  a  musi  być 

gwarancja,  że  wszystko  będzie  zgodnie  z  prawem  i  nie  zostanie  nigdzie 

zakwestionowane.   

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  8  radnych,  1  był  przeciwny, 

6  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XX/185/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Ad. 7b
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Projekt  uchwały w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy 

Karlino na lata 2012 – 2025,  komisja Rewizyjna nie wypracowała stanowiska 

w  sprawie  projektu,  pozostałe  stałe  komisje  Rady  zaopiniowały  projekt 

pozytywnie.

Pani  Tamara Korzeniowska  w sprawie  opisu  inwestycji  zaplanowanych  na 

2012  rok,  ponieważ  na  ostatniej  sesji  Rady  Miejskiej  Pani  Skarbnik  i  Pan 

Przewodniczący  powiedzieli,  że  takie  dokumenty  są  dołączone  do  projektu 

budżetu na dany rok, ale na rok 2012 takich materiałów nie było, ale były na rok 

2011, podpisane przez Panią Wiolettę Ryndziewicz, jeżeli jest potrzeba, to służy 

wzorem jak to zrobić.

Pan Piotr Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy 

oznacza to, że chciałaby, aby coś takiego zostało przygotowane?

Pani  Korzeniowska  odpowiedziała,  że  chciałaby,  aby  każda  pozycja  była 

opisana na przykład okres realizacji, skąd pochodzą środki, to są szczegółowe 

informacje, co będzie robione w ramach tej inwestycji.

Pan Piotr  Woś  odpowiedział,  że  taka  informacja  zostanie  przygotowana  na 

następną sesję.

Pani  Tamara  Korzeniowska  powiedziała,  że  nasunęło  jej  się  w trakcie,  że 

byłoby  dobrze,  aby  w  poszczególnych  pozycjach  zostało  ujęte  z  jakich 

paragrafów to jest, dział rozdział i paragrafy, kiedyś było, a teraz nie ma.  

Pani Krystyna Granat wyjaśniła, że nie ma bo materiały przygotowywane są 

zgodnie z programem Ministerstwa Finansów, który żąda takiej formy. Takich 

danych nie ma, jeśli radni sobie czegoś życzą, to trzeba to wykonać dodatkowo 

,,na piechotę”,  a obowiązkiem jest przedłożenie Radzie materiałów w formie 

określonej  przez  Ministerstwo  Finansów,  z  tego  programu  idą  materiały 

bezpośrednio  do  RIO  i  Ministerstwa  Finansów,  wszystko  dodatkowe,  to 

dodatkowa praca. 



Radna Pani Korzeniowska powiedziała, że kiedy zostanie to ręcznie zrobione 

raz, to będzie już zrobione. 

Pani Granat  odpowiedziała, że nie jest to prawdą, bo za każdym razem Pani 

Korzeniowska będzie chciała otrzymać wszystkie zmiany.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, 

że  na  wspólnym  posiedzeniu  komisji  pytał  kilkakrotnie,  czy  to  co  zostało 

przygotowane jest wystarczające, nikt wówczas nie zabrał głosu, jeśli  tak,  to 

można to omówić po sesji, co byśmy jeszcze chcieli, można to dopracować. 

Pan Bogdan Piłkowski  wykaz przedsięwzięć pkt a i c, zmieniają się one co 

sesję, a później jest plan zadań inwestycyjnych na rok 2012, nie ma możliwości 

sprawdzenia,  czy  to  się  zgadza,  chodzi  o  logiczną  całość.  Przy  opisanych 

inwestycjach  droga  ma  być  robiona  w  latach  2011  –  2012, 

a w przedsięwzięciach jest 2011 – 2015, dlaczego to się nie pokrywa. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  podkreślił, że na wspólnym posiedzeniu 

komisji Pan Piłkowski nie wniósł żadnych uwag.

Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlino  Pan  Piłkowski  odpowiedział,  że  razem 

z Panią Korzeniowską kilka godzin próbowali dojść do ładu z przedłożonymi 

materiałami, ale się nie udało, bo jest bałagan. 

Skarbnik  Gminy  Karlino  Pani  Granat  podkreśliła,  że  te  inwestycje  są 

ustawiane alfabetycznie przez komputer, nie jest to wprowadzane ręcznie, nawet 

jeśli  zadanie  wprowadzane  jest  na  końcu  to  i  tak  zostanie  przeniesione  do 

odpowiedniej pozycji.

Pan Piotr Gwóźdź dodał, że nie wystarczy zrobić raz, trzeba będzie pilnować, 

bo kiedy zmieni  się  w programie zadanie  automatycznie  przeskoczy na inną 

pozycję.  Pani  Skarbnik  przygotowała  informację  w taki  sposób,  że są skutki 

finansowe dla roku 2012 i dodał, że prosił on, iż jeśli będą skutki finansowe na 

dalsze  lata,  to  prosi,  aby  było  to  zaznaczone.  Następnie  poprosił  Pana 
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Pilkowskiego o spisanie swoich zastrzeżeń do przedłożonych materiałów. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  8  radnych,  1  był  przeciwny, 

6  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XX/186/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 7c

Projekt  uchwały w  sprawie  zmian  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie 

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

W wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  XX/187/12 

została podjęta. 

Ad. 7d

Projekt  uchwały  w  sprawie  wystąpienia  Gminy  Karlino  ze  Związku  Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.

Wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  14  radnych,  1  był  przeciwny, 

nie  było  wstrzymujących  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania 

uchwała Nr XX/188/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 7e



Projekt  uchwały w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wniesienie  wkładu 

niepieniężnego  (aportu)  i  objęcie  udziałów  w spółce  Regionalne  Wodociągi 

i  Kanalizacja  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Białogardzie, komisja  Rewizyjna  nie 

wypracowała  stanowiska  w  sprawie  projektu,  pozostałe  stałe  komisje  Rady 

zaopiniowały projekt pozytywnie.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem, ile  wynosi  wartość jednego metra,  który ma być przekazany dla 

RWiK, i na jakiej podstawie została wyliczona wartość tego metra, dlaczego ma 

to  zostać przekazane nieodpłatnie,  żeby to  później  generowało koszty i  cena 

wody szła w górę, ponieważ każda przekazana rzecz za darmo wliczona jest w 

koszty ceny wody, bo płacą od tego podatki, amortyzację, uważa, iż nie powinno 

to zostać przekazane spółce, wychodzi na to, że w tym przypadku jest około 

60,00zł wartość tej ziemi, a później zostanie to wliczone w cenę wody. Kiedy 

ludziom trzeba było dać obniżki, to nie chciano o tym słyszeć, a teraz będzie 

grunt przekazany za darmo.  

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  odpowiedział,  że  Pan  Piłkowski  nie 

rozumie co to jest  aport,  wniesienie  wkładów niepieniężnych,  że skutkuje to 

podniesieniem  wartości  wkładów,  udziałów  w  spółce.  Kawałek  ziemi 

nieprzynależny  do jakieś  nieruchomości  wycenia  się  inaczej  niż  przy  domu, 

gdzie wzrasta cena całej nieruchomości, stąd różnice w wartości. 

Pan  Maciej  Myczka  Kierownik  Referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki 

Nieruchomościami  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  powiedział,  że  nie 

oznacza to, iż Gmina oddaje coś za darmo, właścicielem działki staje się RWiK, 

ale Gmina ma podwyższone udziały w Spółce. Wyceny dokonuje rzeczoznawca 

przysięgły, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, a kwota oparta jest na 

operacie szacunkowym.

Pan Piotr  Gwóźdź powiedział,  że  nie  generuje  to  kosztów,  dlatego,  że  tak 
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naprawdę z tego tytułu spółka płaci podatek.

Pan Piłkowski  dodał, że podatek wliczony jest w cenę wody, jeśli otrzymają 

teren  muszą  go  wykosić,  koszty  te  ponosi  spółka  RWiK,  a  teren  zostaje 

przekazany za darmo. 

Pan  Gwóźdź  dodał,  że  jeśli  Pan  Piłkowski  jest  przeciwny,  może  głosować 

przeciw.  

Pani Barbara Michałek opuściła salę obrad.

W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 

radnych,  3  było  przeciwnych,  nie  było  wstrzymujących  się  od  głosu. 

W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XX/189/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 7f

Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  położonej na terenie miasta 

Karlino – obręb 004 w drodze przetargu.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych,  w  wyniku  jawnego 

i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/190/12 została podjęta. 

Ad. 7g

Projekt uchwały w sprawie zbycia  nieruchomości  położonej na terenie gminy 

Karlino – obręb Daszewo w drodze przetargu,

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych,  w  wyniku  jawnego 



i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/191/12 została podjęta. 

Ad. 7h

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości 

położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W  głosowaniu  wzięło  udział  14  radnych,  w  wyniku  jawnego 

i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/192/12 została podjęta. 

Ad. 7i

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy 

najmu.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Pani Michałek wróciła na salę obrad.

Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nie było  głosów przeciwnych, 

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

Nr XX/193/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był za podjęciem uchwały.

Ad. 7j

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności 

gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  XX/194/12 
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została podjęta. 

Ad. 7k

Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  XX/195/12 

została podjęta. 

Ad. 7l

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem  lub  zarządzającym  jest  Gmina  Karlino,  udostępnionych  dla 

operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków 

i zasad korzystania z tych przystanków. 

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W wyniku  jawnego  i  jednomyślnego  głosowania  uchwała  Nr  XX/196/12 

została przez radnych podjęta.

Ad. 7ł

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Uchwała Nr XX/197/12  została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego 

głosowania. 



Ad. 7m

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na kwotę 3 862 264,00zł. 

Pani Tamara Korzeniowska zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy nie 

należy najpierw uchylić poprzednio podjętej uchwały?

Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  taki  jest  zapis  §  5  w  projekcie 

podejmowanej uchwały. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  10  radnych,  1  był  przeciwny, 

4  wstrzymało  się  od  głosu  się  od  głosu.  W wyniku  jawnego  głosowania 

uchwała Nr XX/198/12 została podjęta. 

Ad. 7n

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 

na kwotę 5 500 000,00zł. 

Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, jakie będzie 

zadłużenie  na  mieszkańca  Gminy  po  zaciągnięciu  kredytów,  bo  wszystko 

wskazuje, że będzie to kwota ponad 3 500,00zł na mieszkańca

Pani Krystyna Granat   zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na piśmie

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  9  radnych,  1  był  przeciwny, 

5  wstrzymało  się  od  głosu  się  od  głosu.  W wyniku  jawnego  głosowania 

uchwała Nr XX/199/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 8
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Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem,  jakie  środki  będą  przeznaczone  na  utrzymanie  nowej  hali 

widowiskowo – sportowej w 2012 roku, ile osób zostanie tam zatrudnionych, 

gdzie  będą  zatrudnieni  obecni  pracownicy  Referatu  Sportu,  czy  przejdą  do 

nowego obiektu. Dlaczego w projekcie zadań inwestycyjnych na 2012 nie ma 

kilku zaplanowanych inwestycji, a były w 2011 roku , miały być realizowane 

przez  lata,  np.  biogazownia,  dlaczego  nie  ma  kontynuacji.   Czy  wnioski 

pokontrolne  z imprez letnich 2011 roku zostały umieszczone na BIP, aby były 

ogólnie  dostępne.  Zwracając  się  do  Pani  Tomczyk Przewodniczącej  Komisji 

Rewizyjnej  zapytał,  czy  jest  już  złożone  wyjaśnienie  przez  Panią  Michałek 

dotyczące odmowy podpisania protokołu z przeprowadzonej kontroli. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała czy 

Straż  Miejska  kontroluje  boiska  wybudowane  z  Mechanizmów  Norweskich, 

ponieważ są zanieczyszczone butelkami, puszkami, itp.,  jeśli  nie to prosiłaby 

o interwencję.  Jakie są całkowite koszty obsługi kredytów w wyniku uchwał 

podjętych  na  dzisiejszej  sesji.  Jaka  jest  powierzchnia  użytkowa 

wyremontowanego  przedszkola  z  oddziałem  żłobkowym.  Czy  nadal  będą 

emitowane  obrady  Rady  Miejskiej  w  telewizji  Kablowej.  Czy  została 

uprzątnięta ścieżka nad Parsętą.                            

Pani  Bożena  Nadziejko  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 

z pytaniem o konkretny termin, kiedy zostanie złożony wniosek o przyznanie 

środków na  dofinansowanie  remontu  drogi  w Daszewie  i  jaki  będzie  termin 

realizacji i czy będzie realizowany skrót drogi do sklepu ,,Biedronka”, któremu 

jest ona przeciwna. 

Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie  przypomniał, 

że przed chwilą została podjęta uchwała odnośnie sprzedaży działki na której 

znajduje się ujęcie wody dla spółki HOMANIT, który gwarantował że będzie 

pobierał  100m3  na dobę, zyski które miał czerpać RWIK miały obniżyć cenę 

wody,  do  dziś  spółka  HOMANIT nie  pobiera  wody,  jak  to  się  dalej  będzie 



przedstawiało. Drugie pytanie dotyczy ulicy Szczecińskiej 10 i 12, na której  są 

założone  kratki  do  piwnic,  dwóch  kratek  do  okienek  piwnicznych  brakuje 

w  budynku  nr  10,  z  jakich  środków w  budynkach  przy  ulicy  Szczecińskiej 

zostały  one  wykonane,  kratki  zostały  zgłoszone  już  dawno,  po  zakończeniu 

inwestycji drogowej, kiedy można było pozyskać pieniądze na ich wykonanie 

od inwestora.  

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, że sesja 

odbywa  się  w  pięknej  świetlicy  w  Lubiechowie,  marzeniem  mieszkańców 

Karścina jest mieć podobny obiekt, jest to wpisane w planie inwestycyjnym, ale 

czas  jest  bardzo  odległy,  bo  2015  rok,  zajęcia  świetlicowe  odbywają  się 

w pomieszczeniu szkoły, Karścino jest wsią największą liczebnie jeśli chodzi 

o mieszkańców, czy zostały podjęte już jakieś działania.  

Pani Agnieszka Piskorek Radna Rady Miejskiej w Karlinie  zaproponowała 

ostrzeżenie mieszkańców na stronie internetowej w związku ze wzrostem liczby 

włamań  na  terenie  Gminy  Karlino  oraz  czy  terminy  oddania  ścieżek 

rowerowych są zagrożone.  

Pani  Anna  Semenowicz  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zaapelowała 

o  wzmożenie  patroli  Policji  lub  Straży  Miejskiej  na  Osiedlu  Chopina,  po 

godzinie 20-tej nie ma żadnej kontroli.

Pan Sławomir Kaczmarek Radny Rady Miejskiej w Karlinie  przypominał, 

że na sesji zatwierdzone zostały zasady korzystania z przystanków na terenie 

Gminy, dochodzi do paradoksów, jest dwóch przewoźników, którzy jadą o tej 

samej  godzinie i  zapytał,  czy można wpłynąć na nich,  by nie  pokrywały się 

godziny  odjazdów  autobusów  z  przystanków  na  terenie  Gminy,  aby 

zorganizowane zostały  jeszcze dodatkowe kursy  około godziny  9-tej  i  18-tej 

oraz dodatkowe kursy o 9-tej i 14-tej w sobotę. 

Pani  Barbara  Michałek  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwróciła  się 
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z prośbą interwencję i o rozważenie możliwości zorganizowanie dodatkowych 

połączeń autobusowych z Białogardu w stronę Kołobrzegu, ponieważ nie ma 

również połączeń kolejowych. Przypomniała, że rozmawiała z Panią Wach na 

temat  budynku  położonego  przy  torach  przy  nasypie,  ale  nie  otrzymała 

odpowiedzi, czy będzie tam coś robione.

Pan Robert Ciach Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Lubiechowie 

zaproponował, aby radni po zakończeniu obrad przeszli się po wsi i zobaczyli 

jak ludzie tu mieszkają. 

Ad. 9

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że  nie  będzie  czytał  udzielonych  odpowiedzi,  do  wszystkich  adresatów  na 

pewno  one  trafiły,  kserokopie  zostaną  załączone  do  protokołu.  Wpłynęła 

odpowiedź  dla  Pani  Tamary  Korzeniowskiej  od  Pana  Jankowskiego  radcy 

prawnego,  kolejne  odpowiedzi  dla  Pani  Korzeniowskiej  dotyczące  kosztów 

z tytułu koszenia boisk, koszty Pucharu Polski w Boksie, wpływy ze sprzedaży 

biletów oraz całkowity koszt remontu przedszkola z oddziałem żłobkowym. Dla 

Pana  Piłkowskiego  na  temat  wydatków  poniesionych  na  rewitalizację  parku 

przy ulicy Koszalińskiej.

Pan  Bogdan  Piłkowski  stwierdził,  że  odpowiedź  dostał  ale  prosiłby 

o  wyjaśnienie  i  dodał,  że  nie  dostał  odpowiedzi  na  drugie  zadane  pytanie 

dotyczące wyjaśnienia co to znaczy,  że ,,ktoś działa na granicy prawa”.  

 Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że kolejna odpowiedź wpłynęła do Pana Gago 

dotyczące terenu gminnego w Wyganowie, eternit na budynkach po byłym PGR, 

kto  odpowiada  za  jego  zdjęcie  i  trzecie  dotyczące  gazyfikacji  miejscowości 

Mierzyn,  kolejna  odpowiedź  dla  Przewodniczącej  Komisji  Mieszkaniowej 



dotycząca ustalenia minimalnych stawek za najem.

Pani Tamara Korzeniowska zwróciła się do Burmistrz z prośbą o wyjaśnienie 

odpowiedzi dotyczącej remontu przedszkola z oddziałem żłobkowym, ponieważ 

nie zgadzają się jej koszty.

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrz  powiedział, że prosiłby o sprecyzowanie 

pytania  na  piśmie,  wówczas  łatwiej  będzie  się  do  tego  ustosunkować, 

odpowiedź udzielona zostanie również w formie pisemnej.  

Radna  Pani  Tamara  Korzeniowska  poprosiła  o  wyjaśnienie  tylko  jednej 

kwestii, ponieważ w limicie wydatków oddział żłobkowy i oddział przedszkolny 

była kwota 2 700 000,00zł, z otrzymanej odpowiedzi wynika, że kwota wynosi 

w  granicach  4 080000,00zł,  ponieważ  napisano  jeszcze  o  pracach 

termomodernizacyjnych,  takie  prace  oznaczają  docieplenie  ścian,  wymiana 

drzwi  wejściowych  i  okien,  modernizacja  źródła  ciepła  w  instalacjach 

ciepłowniczych  oraz  wykonanie  elewacji  zewnętrznej  budynku,  jakie  prace 

obejmowałyby remont przedszkola?

Pan Piotr Woś powiedział, że wszystko co nie jest termomodernizacją. 

Pan Bogdan Piłkowski  przypomniał, że zadał jeszcze jedno pytanie na które 

nie uzyskał odpowiedzi, a udzielona odpowiedź na jedno z pytań jest błędna, nie 

zgadzają się cyfry i wyliczenia przedstawione przez Burmistrza z tym co mówił 

Pan Filipowicz. Burmistrz odpisał, że wydano kwotę 41 750,00zł, a na stronie 

28  protokołu  z  ostatniej  sesji  zapisano,  że  Pan  Filipowicz  powiedział,  że 

,,umowa będzie podzielona na trzy etapy, pierwszy etap za wykonanie projektu 

został zapłacony, to jest 68 000,00zł” nie widać, aby coś zostało podzielone na II 

i III etap. Jeżeli zgodnie z odpowiedzią Burmistrza wydano kwotę 41 750,00zł, 

ze 110 000,00zł, to powinno zostać 68 250,00zł, gdzie się podziało 250,00zł? 

Nie grają liczby. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  stwierdził,  że  Pan  Piłkowski  wnosi 

o uzupełnienie udzielonej odpowiedzi. 
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Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że na jedno zadane pytanie nie otrzymał 

odpowiedzi, co to znaczy,  że ,,ktoś działa na granicy prawa”.  

Ad. 10

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi 

o oszczędności w Straży Miejskiej podziękował Panu Piłkowskiemu za cenne 

sugestie, zostanie sprawdzone, czy wszystko co zostało przytoczone jest zgodne 

z  prawem.  Jeśli  chodzi  o  wywóz  odpadów  z  pojemników  do  selektywnej 

zbiórki, koszty nie są większe, ponieważ jest ustalona stawka za ich wywóz, nie 

ma  więc  mowy  o  tym,  żeby  były  droższe,  nawet  jeśli  podjeżdżają  dwa 

samochody.  Udostępnienie  sesji  w  Internecie,  obecnie  przebudowywana  jest 

strona  urzędowa,  będzie  całkowicie  zmodyfikowana,  kiedy  będzie  w  nowej 

wersji  najprawdopodobniej  zostaną  sesje  udostępnione.  Na  pytanie  Pana 

Piłkowskiego  dotyczące  wysokości  środków  na  utrzymanie  hali,  nie  są  one 

jeszcze znane, czynione jest wszystko, aby hala była jak najbardziej wydajna 

energetycznie  będą  zamontowane  solary,  miniturbina  itd.  Pracownicy 

zatrudnieni  w  Urzędzie  w  Referacie  Sportu  pozostaną  nadal  zatrudnieni  na 

nowym  obiekcie,  o  ile  się  zwiększy  zatrudnienie  nie  wiadomo,  część 

pomieszczeń zostanie wydzierżawiona, kiedy będzie wiadomo które elementy 

zostaną  wydzierżawione,  będą  podejmowane  dalsze  decyzje  dotyczące 

zatrudnienia  na  tym  obiekcie.  Jeśli  chodzi  o  brak  inwestycji  planowanych 

w roku 2011, poprosił Pana Piłkowskiego, żeby przytoczył konkretne inwestycje 

których brakuje, na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to 

pytanie. Przytoczona została biogazownia, ale nie jest to zadanie Gminy, za to 

odpowiada spółka. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej nie zostały nigdzie 

opublikowane,  odpowiedzi  odnośnie  tego  protokołu  udzieli  Pan  Burmistrz 

Miśko, kiedy już będą pełne informacje, materiał zostanie opublikowany. Droga 

w  Daszewie,  na  pewno  będzie,  terminy  składania  wniosków  w  Mieleńskiej 

Grupie  Rybackiej  nie  są  jeszcze znane,  konkretne  kwoty  i  terminy realizacji 

zostaną przekazane na piśmie. 



Pan Ryszard Augustyniak Prezes Karlińskiego TBS wyjaśnił, że nie ma drogi 

do sklepu ,,Biedronka” w koncepcji, ale można to uwzględnić, ponieważ nawet 

jeśli nie zostanie zaprojektowana, to i tak mieszkańcy będą tamtędy chodzić. 

Pan Piotr Woś powiedział, że jeśli chodzi o kontrolę boisk przez Straż Miejską, 

teren całej Gminy jest monitorowany, strażnicy poruszają się już na rowerach 

i zaapelował do obecnych, że jeśli widzą, że coś jest zniszczone, czy potłuczone, 

należy to zgłosić natychmiast, telefon do Burmistrza lub do Straży Miejskiej. 

Informacja  na  temat  kosztów  kredytów  Pani  Korzeniowskiej  zostanie 

przedstawiona na piśmie. Sesja nadal będzie emitowana w telewizji kablowej. 

Ścieżka rowerowa i termin realizacji, wszystko jest pod kontrolą, na razie nie 

ma  zagrożenia,  oddana  zostanie  w  sierpniu.  Burmistrz  Miśko  podawał 

wcześniejszy  termin, ale wiązało  się  to z przesuwaniem przetargów, stąd też 

przesunięty  jest  termin oddania tych  ścieżek na terenie  Gminy Karlino.  Jeśli 

chodzi pobór wody przez HOMANIT, to jest to sprawa tej spółki RWIK, która 

powinna  zabiegać  o  to,  by  mieć  jak  największy  pobór  wody,  Gmina  nie 

odpowiada za rozmowy pomiędzy obiema spółkami, można tylko wystąpić do 

Pani  Prezes  o  przekazania  informacji  w  tej  sprawie.  Kratki  na  ulicy 

Szczecińskiej,  Zarządcą  jest  Zarząd  Budynków  Komunalnych,  te  pytania 

zostaną  przekazane  Pani  Prezes  Wach.  Wspólnoty  odpowiadają  za  budynki 

i utrzymanie, a także jakie remonty będą wykonywane.    

Pan Waldemar Grażyński dodał, że jego intencja była inna, kratki można było 

wykonać w trakcie realizacji  inwestycji  – remontu ulicy Szczecińskiej, kratki 

były kiedy przekazywano plac budowy, ale już nie wróciły.

Pan Paweł Filipowicz  wyjaśnił, że w trakcie prowadzonej inwestycji było to 

zgłaszane, ale zakres prac tego nie obejmował.   

Zastępca  Burmistrz  Pan  Piotr  Woś  powiedział,  że  świetlica  w  Karścinie 

rzeczywiście zaplanowana jest do realizacji w 2015 roku. Każdorazowo kiedy 

podejmowane  są  decyzje  dotyczące  inwestycji  na  wsiach  odbywają  się 

spotkania Sołtysów i Rad Sołeckich, ta świetlica jest bardzo ważna, ale na dziś 

nie można złożyć żadnej deklaracji, kiedy powstanie. W Karścinie planowana 
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jest  budowa  zaplecza  sportowego,  a  także  droga,  inwestycja  w  możliwym 

zakresie  są  na  wsiach  realizowane.  Włamania  do  mieszkań,  w  tej  sprawie 

współpracuje Straż Miejska z Policją, są już pewne osiągnięcia, informacja na 

ten temat zamieszczana była w Internecie, może zostać ponowiona. 

Pan Jarosław Langner Komendant Straży Miejskiej w Karlinie powiedział, 

że  są  to  zadania  Policji,  ze  strony  Straży  Miejskiej  jest  to  tylko  pomoc,  są 

rysopisy włamywaczy, zwróci się w tej  sprawie do Komendanta Komisariatu 

o dodatkowe informacje.   

Pan Piotr Woś powiedział, że jeśli chodzi o patrole, to tak jak już wspominał, 

będą  się  one  odbywały  również  na  ulicy  Chopina  w  godzinach  nocnych. 

Zdziwienie  wśród  mieszkańców  było,  kiedy  strażnicy  Miejscy  podjechali 

rowerami.  Jeśli  chodzi  o  przewoźników  i  przystanki,  są  to  przedsiębiorcy 

działający  na  mocy  udzielonych  zezwoleń  przez  Powiat,  czy  Urząd 

Marszałkowski  i  to  oni  składając  wniosek o licencję  muszą określić  rozkład 

jazdy i zgodnie z nim się poruszać. Urząd w tym wypadku ma niewielkie pole 

działania. Propozycje zmian godzin kursów należy zgłosić propozycje do Pana 

Myczki,  w  miarę  możliwości  zostaną  określone  one  w  taki  sposób,  aby 

odpowiadały większości mieszkańców. Połączenia Białogard – Kołobrzeg, w tej 

sprawie  zostaną  wystosowane pisma do przewoźników.  Odnośnie  postulatów 

dotyczących  udzielonych  odpowiedzi  na  zapytania,  wyjaśnienia  zostaną 

udzielone na piśmie.

Pan  Bogdan  Piłkowski  przypomniał,  że  zgłaszał  na  posiedzeniu  komisji 

Rewizyjnej bałagan na ulicy Bolesława Chrobrego przy komórkach, a nic nie 

zostało zrobione, bałagan jest nadal.

Zastępca Burmistrz Pan Woś powiedział, że cieszy się, iż Pan Piłkowski jest 

tak medialny i do kamery powie wszystko, ale nie powinien mówić, że nic nie 

zostało  zrobione,  ponieważ  nawet  nie  zgłosił  się  i  nie  upewnił,  czy  już  coś 

zrobiono.  



Ad. 11

Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź podziękował za przybycie  i udział radnym 

oraz zaproszonym gościom i o godzinie 1345 dokonał zamknięcia XX  sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:

Ilona Pyrtek-Safaryn


	Protokół Nr XX/12
	z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej
	w dniu 28 marca 2012 roku
	Otwarcia XX sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź o godzinie 1000 w świetlicy wiejskiej w Lubiechowie. Powitał zebranych radnych, zaproszonych gości mieszkańców Karlina (listy obecności załączono do protokołu).
	Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności, na której widniało                                 15 podpisów stwierdził prawomocność obrad. 
	Ad. 1b 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że porządek obrad radni otrzymali wraz z materiałami na dzisiejszą sesję                         i zapytał, czy są propozycje zmian do porządku?
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że pkt 3  sprawozdanie Burmistrz Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym powinien zostać rozszerzony  o informację na temat realizacji uchwał, które zostały przez Radę podjęte. 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie odpowiedział, że nie jest to możliwe w dniu dzisiejszym, Pan Woś nie będzie miał wiedzy, aby przedstawić informację na ten temat. Dodał, że zastanowi się nad wprowadzeniem takiego punktu do porządku obrad.
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino powiedziała, że Burmistrz dokładnie wyjaśnił, że chodzi o rozbicie uchwały podjętej w lutym na dwie.  
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy zmieniły się przepisy i należy to zmieniać, czy tamta została przygotowana błędnie? Jeżeli przepisy się nie zmieniły, dlaczego ma zostać zmieniona uchwała? Materiały są bardzo często przedkładane w ostatniej chwili przed sesją, a w następnym miesiącu trzeba dokonać zmiany, kiedy wyszło, że taka zmiana musi zostać dokonana?
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina wyjaśnił, że wczoraj wpłynęła informacja z Regionalnej Izby Obrachunkowej z sugestią, że to finansowanie powinno być rozbite na dwa lata, nie można stwierdzić, że został popełniony błąd przy tworzeniu uchwały, ale zgodnie z sugestiami RIO zaproponowano dwa projekty uchwał.
	Pani Krystyna Granat dodała, że kiedy projekt był przygotowywany, konsultowany był z radca prawnym i sprawdzała w jaki sposób podejmowane są uchwały, kiedy jest kredytowanie na dwa lata i w Polsce w RIO opinie są różne, są Izby w których uchwały opiniowane są pozytywnie właśnie na dwa lata,                a RIO w Szczecinie twierdzi, że może wydać tylko na jeden rok. Stąd prośba, aby rozbić to na dwa lata. Jest to dlatego takie ważne, ponieważ w czwartek jest Kolegium RIO na którym uchwały mogą być opiniowane.
	Radny Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że gdyby sesja była dwa dni wcześniej to informacji by nie było i Kolegium by się odbyło i byłoby według starej uchwały, to można odłożyć to i za miesiąc zmienić. Nie może być tak, że radni otrzymują pięć minut przed sesją materiały, bo była poczta, woda też została dostarczona pięć minut przed sesją. Trzeba przygotowywać materiały porządnie i solidnie wcześniej, jeśli nie to należy przenosić to w czasie. Czy coś będzie płacone z zaciąganych kredytów?     
	Skarbnik Gminy Karlino Pani Granat wyjaśniła, że to jest pilne, sprawa wyszła wczoraj, a jest już ogłoszony przetarg na finansowanie zadań inwestycyjnych już rozpoczętych. Przetarg jest duży, obowiązują zasady unijne                 i przeprowadzenie takiego przetargu, to okres prawie dwóch miesięcy, jest długi okres składania ofert czterdziestodniowy, jeśli podjęcie uchwały zostanie przesunięte o miesiąc, to przetarg będzie można ponownie rozpisać i zaciągnąć kredyt bardzo późno, przy płatnościach za wykonane inwestycje, należałoby wówczas płacić odsetki od niezapłaconych faktur. Kwota kredytu nie uległa zmianie, są te same zadania jest tylko rozbicie na rok 2012 i 2013, dlatego prosi                               o wprowadzenie tych zmian.  
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że Rada w drodze głosowania wyrazi swoją wolę. Radni otrzymali nowy porządek obrad ze zmianami omawianymi na wspólnym posiedzeniu komisji, nad każdą proponowana zmianą do porządku obrad radni będą głosowali oddzielnie, czyli najpierw nad wycofaniem pierwotnego punktu k) który brzmiał -  w sprawie ustalenia zasad korzystania                 z przystanków komunikacyjnych, będących własnością Gminy Karlino, zmienia kolejność punkt dotyczący opieki nad zwierzętami, punkty l) i ł) to są projekty, które omawiane były na wspólnym posiedzeniu komisji, czyli                         projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karlino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz drugi projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino i jako m) i n) dwa projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
	Za wycofaniem z porządku obrad punktu w sprawie ustalenia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, będących własnością Gminy Karlino głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania punkt został wycofany                    z porządku obrad.
	Za wprowadzeniem do porządku obrad w pkt 7l) projektu uchwały                   w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karlino, udostępnionych dla operatorów                        i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków głosowało 14 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad.
	Za wprowadzeniem do porządku obrad w pkt 7ł) projektu uchwały                   w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino głosowało 15 radnych, punkt został wprowadzony w wyniku jednomyślnego głosowania.
	Za wprowadzeniem do porządku obrad w pkt 7m) projektu uchwały                   w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 3 862 264,00zł głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało się od głosu radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad.
	Pan Bogdan Piłkowski – był przeciwny. 
	Za wprowadzeniem do porządku obrad w pkt 7n) projektu uchwały                   w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego 5 500 00,00zł głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny, 5 wstrzymało się od głosu radny wstrzymał się od głosu. W wyniku głosowania punkt został wprowadzony do porządku obrad.
	Za przyjęciem porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami głosowało 11 radnych, 1 był przeciwny, 3 wstrzymało się od głosu.
	Pan Bogdan Piłkowski – był przeciwny. 
	Porządek obrad:
	1.zmian w budżecie Gminy Karlino na 2012 rok,
	2.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012 – 2025,
	1.wystąpienia Gminy Karlino ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu,
	2.wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu)                   i objęcie udziałów w spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp.           z o.o. z siedzibą w Białogardzie,
	3.zbycia nieruchomości  położonej na terenie miasta Karlino – obręb 004 w drodze przetargu,
	4.zbycia  nieruchomości  położonej na terenie gminy Karlino – obręb Daszewo w drodze przetargu,
	5.zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004,
	6.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu,
	7.wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino,
	8. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012,
	9.określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karlino, udostępnionych dla operatorów               i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków            i zasad korzystania z tych przystanków,
	ł) ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino,
	m) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 
	n) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego. 
	Ad. 1c
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że protokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie wyłożony był do wglądu                      w Biurze Rady, część radnych otrzymała kopię elektroniczną i zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są potrzebne dodatkowe wyjaśnienia, czy są uwagi do jego treści? 
	Za przyjęciem protokołu głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 2 wstrzymało się od głosu. Protokół Nr XIX z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 lutego 2012 roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 
	Pan Bogdan Piłkowski – wstrzymał się od głosu.
	Ad. 2 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował obecnych, że przygotował dwa wydruki z Internetu, pierwszy przytoczony                 o fotoradarach i sugerujący w jaki sposób karlińska Straż Miejska może zaoszczędzić około 100 000,00zł (treść artykułu załączono do protokołu). Powiedział, że jeśli Straż Miejska w Karlinie wysyła 50 000, czy więcej powiadomień, gdyby wysyłane były one bez zwrotek, a następnie reklamowane, to efekt uzyskany byłby taki sam, ale mniejsze byłyby koszty. Zwracając się do Komendanta Straży Miejskiej stwierdził, że gdyby można było to zastosować, to byłyby następne pieniądze w budżecie. Drugi przedstawiony artykuł ,,Polsce grozi śmieciowa katastrofa” (załączono do protokołu) dotyczy systemu EKO AB zaprojektowany przez inż. Andrzeja Baraszkiewicza, który pozwala na odzyskiwanie do 80% odpadów funkcjonujący na terenie Polski, zakupuje się odpowiednie kontenery, zatrudnia ludzi którzy obsługują 200 – 300 rodzin, byłyby to miejsca pracy dla tych ludzi którzy utracili ją z powodu likwidacji wysypiska i następuje w domach segregacja śmieci. Bo w przyszłym roku kiedy wejdzie ustawa śmieciowa, że Polska będzie płaciła wielkie kary. Powiedział, że są ustawione nowe pojemniki na śmieci, ale czy są one do końca praktyczne? Żeby opróżnić zbiórkę selektywną jeżdżą dwa samochody, z tego powodu są większe koszty wywozu śmieci   
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                z pytaniem, czy jest możliwość udostępnienia materiałów filmowych                           z przebiegu sesji na serwerze Urzędu, jeśli tak to prosiłby, aby zamieszczone zostały również materiały wcześniejsze. 
	Pan Zbigniew Raczewski Wicestarosta Powiatu Białogardzkiego poinformował obecnych, że została podpisana umowa na budowę bloku operacyjnego w systemie żółtego fidica według którego najpierw trzeba zaprojektować, a potem wybudować. Obecnie jest okres projektowania, przygotowania koncepcji, a należy mieć nadzieję, że w tym roku zostanie wbita ,,pierwsza łopata” pod blok, który będzie spełniał wszystkie wymagania sanitarne, a także zdrowotne w myśl nowych przepisów. Wartość inwestycji według podpisanej umowy to kwota 9 200 00,00zł, środki na razie w całości pochodzą z budżetu Powiatu.  
	Pan Bogdan Piłkowski poinformował obecnych, że zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum dotyczącym sprawy o szczególnym znaczeniu dotyczącym podniesienia i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, dodał, że otrzymał wzory od Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Kotlęgi                   i chciałby jutro je dostarczyć do Białogardu i gdyby ktoś z obecnych miał ochotę się podpisać to zaprasza w czasie przerwy.
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się do Wicestarosty z prośbą o interwencję, aby uporządkowany został teren wzdłuż drogi powiatowej przy której prowadzona była wycinka drzew.  
	Pan Zbigniew Raczewski odpowiedział, że przekaże sprawę do Zarządu Dróg Powiatowych i teren zostanie uporządkowany.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie podziękował za uwzględnienie jego wniosku i przeniesienie punktu wolne wnioski i informacje jako jeden z wcześniejszych punktów porządku obrad.    
	Ad. 3
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                     z pytaniem, gdzie jest Burmistrz Miśko?
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział, że jest nieobecny.
	Pan Bogda Piłkowski powiedział, że chciałby znać powód nieobecności. 
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział Panu Piłkowskiemu, że można zapytać Burmistrza, kiedy wróci o wszystkie szczegóły jego urlopu. Następnie zapoznał obecnych ze  sprawozdaniem o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 28 lutego do dnia 27 marca 2012 roku (informacja załączona do protokołu). 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                  z pytaniem dotyczącym umowy zawartej z Panem Kruszewskim na bieżącego utrzymanie nawierzchni chodników i dróg gminnych jaki będzie zakres usług           z tym zadaniem związany i na jaką kwotę drugie pytanie dotyczące umowy pod nazwą termomodernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gościnku wykazane jest Gościnko w dwóch projektach, termomodernizacja obiektu  oraz zagospodarowanie terenu wokół, jest to duża kwota 606.636,00zł brutto, czy realizacja jest z jednego, czy dwóch projektów, a także jaki obejmuje zakres prac? 
	Pan Paweł Filipowicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej                   i   Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedział, że           świetlica w Gościnku dotyczy dwóch projektów, zarówno termomodernizacji, dużego projektu szczecineckiego ze środków Programu Obszarów Wiejskich na rozbudowę. Zakres to rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu, remont świetlicy i termomodernizacja, a także wyposażenie świetlicy. Jeśli chodzi                 o umowę z Panem Kruszewskim, w budżecie zagwarantowana jest kwota 150 000,00zł, wyszczególnionych jest około 45 robót cząstkowych, określone są ceny za 1m2 lub roboczogodziny pracy sprzętu za koparkę, ciągnik itd., umowa składa się z około 50 różnych pozycji.   
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy                   w ramach 150 000,00zł będą również koszty na naprawę nawierzchni dróg uszkodzonych w trakcie rajdu Monte Karlino. Drogi przy straży Miejskiej, na parkingu obok wyleciało bardzo dużo kostek, co za fachowiec to robił, że to się rozleciało? Czy taka impreza jest opłacalna, żeby Gmina ponosiła koszty? Panu Kruszewskiemu Gmina będzie płacić za utrzymanie dróg, a co się dzieje                   z zakupioną zamiatarką, która powinna jeździć i sprzątać, po zimie na wielu drogach obok domów jednorodzinnych nad Parsętą pozostał piasek, śmieciarka powinna jeździć i pracować, chyba że już nawaliła? Jest to taki stromy zjazd na ulicę Sawickiej, jest piach, można wpaść w poślizg. Dodał, że na wspólnym posiedzeniu komisji zapytał Burmistrza o to co dzieje się w Bobolicach odnośnie ceny wody, odbyło się spotkanie Burmistrzów i Burmistrz obiecał, że radni dostaną tę informację, kolejny raz Burmistrz oszukał, nie zostało to                  w informacji podane. Na poprzedniej sesji mówił o tym, że są oszczędności              w odśnieżaniu dróg, żeby przemyśleć skrót, ścieżkę do sklepu ,,Biedronka”, czy coś się dzieje na cmentarzu, prosił Burmistrza, aby na następnej sesji przedstawił w sprawozdaniu, czy coś się robi, czy nie. Następnie poinformował, że w protokole z poprzedniej sesji str. 49 są zapisane te dwa pytania do burmistrza, na które powinien udzielić odpowiedź. Powiedział, że mieszkańcy płacą wielkie pieniądze za wodę.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił uwagę Panu Piłkowskiemu, że miał on czas w punkcie wolne wnioski                           i informacje i wtedy powinien był wyrazić swój pogląd na temat RWiK, w tym punkcie należy zadawać pytania dotyczące sprawozdania, a nie mówić co powinien zrobić Burmistrz, który jest nieobecny. 
	Pan Bogdan Piłkowski odpowiedział, że jest to tylko uzasadnienie, dlaczego tak ważna jest informacja, która miała trafić i nie trafiła.
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że są to uzasadnienia Pana Piłkowskiego i w protokole czterdzieści stron to są tylko te uzasadnienia, które mają być cytowane jak Kanon. 
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza odpowiedział, że jeśli chodzi                            o zniszczoną kostkę brukową, rajd był ubezpieczony, organizator gwarantuje pokrycie kosztów związanych z przywróceniem ulic do stanu poprzedniego                 i naprawą tego co zostało zepsute. Jeśli chodzi o piach na ulicach, obecnie trwają prace porządkowe, zamiatarka też będzie jeździć, pracownicy zamiatają ulice, strome podjazdy, są to drogi wśród domków, co obliguje do wolniejszej jazdy. Bobolice, ustalenia z tego spotkania informację przedstawi tak jak obiecał pan Miśko, kiedy wróci. W przypadku cmentarza trwają prace projektowe,              w lipcu jest termin złożenia projektu na zagospodarowanie cmentarza, a ścieżka do ,,Biedronki” jest przygotowany projekt, który znajduje się u Pana Augustyniaka, przewidziano tam kompleksowe zagospodarowanie terenu i nie są przewidziane żadne skróty.     
	Ad. 4 
	Pan Jan Mazurkiewicz Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach Kierownik Terenowego Zespół Doradców                w Białogardzie podziękował za zaproszenie, następnie przedstawił informację  o działalności ZODR Barzkowice TZD w Białogardzie na terenie Miasta                       i Gminy Karlino (informacja załączona do protokołu).
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przytoczył fragment informacji, iż wysokie ceny zbóż,  co powoduje zwyżkę cen żywności i pasz dla zwierząt spowodowane są niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zapytał, czy chodzi o wzrost w 2011 czy 2012 roku.   
	Pan Jan Mazurkiewicz odpowiedział, że chodzi o rok 2011. Powiat Białogardzki został również dotknięty nieurodzajem, w Gminie Karlino było tylko jedno zgłoszenie, ale w Gminie Tychowo, czy Białogard, gdzie są dużo słabsze gleby więcej. W skali bonitacji w Gminie Karlino jest ponad 1,                   a w Gminie Tychowo, czy Białogard jest 0,7 - 0.86.  
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w rolnictwie działo się źle, Wiceprzewodniczący Rady Pan Kaczmarek zaproponował, żeby podatek został obniżony do 55zł, na Komisję Rolnictwa Przewodniczący zaprosił Pani Beatę Klepuszewską sołtys, przedstawiciel Izby Rolniczej, rolnik indywidualny, która stwierdziła, że będzie dobry podatek 60zł, nie chce 55zł, to albo są kłopoty                 w rolnictwie, albo ich nie ma. Wiceprzewodniczący Pan Kaczmarek wycofał swój wniosek, na sesji Pan Piłkowski zaproponował ponownie wysokość 55zł, żeby nie obciążać rolników, ponieważ jest ta zła sytuacja. 
	Pan Jan Mazurkiewicz poinformował obecnych, że podatek jest rzędu 2%                            w kosztach produkcji rolnej.  
	Pani Beata Klepuszewska Sołtys Przewodniczący Rady Sołeckiej Sołectwa Gościnko powiedziała, że Burmistrz wnioskował o przyjęcie 65,00zł/1q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego. Gmina Karlino jest jedną                     z niewielu Gmin w których podatek został obniżony. Dodała też, że na wsiach mieszkańcy też chcą mieć inwestycje i mają świadomość, że potrzebne są na to pieniądze.  
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że Pani Sołtys przedstawiła rekomendację jako otrzymała z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej i nawet tam była rekomendacja obniżenia do 60,00zł/1q żyta jako podstawy do naliczenia podatku rolnego. 
	Pan Maciej Myczka Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedział, że usłyszał w radio, iż należy spodziewać się w najbliższym czasie podwyżek cen chleba,            z tego względu, że na rynku jest bardzo mało zboża dobrej jakości. Dodał, że                      w informacji przedłożonej radnym starał się zawrzeć jak najbardziej istotne sprawy (informacja na temat rolnictwa na terenie Gminy Karlino załączona do protokołu). Podkreślił, że wieś się zmienia, niech tak będzie dalej, niech rolnicy wygrywają konkursy, miejscowości pięknieją i się rozwijają, nie ma zagrożeń chorób i szkodników kwarantannowych. Obecnie Referat Rolnictwa nie zajmuje się tak bardzo rolnictwem, jak to się odbywało 20 – 30 lat wcześniej, ale Urząd angażuje się we wspieranie działań typu badania porejestrowe odmian  roślin uprawnych niebawem zostanie podpisana umowa ze Stacją Rolniczą po to żeby dofinansowywać badania gleby, będzie to też w pewnym sensie odciążeniem dla rolników, ale też pomocą, ponieważ przez dobór odmian, odpowiednie nawożenie zwiększone będą plony i obniżone koszty. Urząd bierze udział                             w różnych programach, stowarzyszeniach Siła w Grupie, czy Mieleńska Grupa Rybacka. Wielu rolników uczestniczy w organizowanych wyjazdach, jest możliwość wymiany poglądów, można zapoznać się z nowymi technologiami, kiedyś na szkoleniach było kilka osób uczestniczących, a teraz są całe sale. Dodał, że starają się uczestniczyć w sprawach rolników, na przykład podczas negocjacji dotyczących odszkodowań od myśliwych. Powiedział, że często poruszanym tematem jest melioracja, ale sytuacja się zmieniła, kiedyś były spółki wodne, dziś jest zupełnie inaczej i tak naprawdę obowiązek ich konserwacji jest po stronie tego kto ma jakąś korzyść, przynajmniej raz w roku rowy powinny być konserwowane.    
	Pan Jan Paszkowski Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kowańczu powiedział, że w Kowańczu bardzo dużo jest rowów, które powinny być konserwowane i kto to powinien zrobić?
	Pan Maciej Myczka odpowiedział, że te osoby, na których terenie rowy się znajdują. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ dawniej w rowach pod drogami montowane były kręgi betonowe, jeden z kręgów najprawdopodobniej pękł i zapadła się ziemia.
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie poprosił o pomoc ze strony Urzędu w rozwiązaniu problemu w Kowańczu. 
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina zaproponował skontaktowanie się w tej sprawie w Urzędzie z Kierownikiem Panem Myczka w celu rozwiązania tego problemu i ustalenia kto odpowiada za drożność tych rurociągów. 
	Pan Paweł Filipowicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej                     i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie przedstawił informację na temat infrastruktury wiejskiej na terenie Gminy Karlino (załączono do protokołu).
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem w związku z przebudową drogi w Karścinie kwota 750 000,00zł, kiedy będzie realizacja?
	Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że jeszcze w roku bieżącym.
	Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że zadanie to nie jest ujęte w limicie wydatków.
	Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że jeszcze nie ma, ale są zaoszczędzone środki, ponieważ Powiat nie będzie realizował remontu drogi w Lubiechowie              i te środki zostaną przesunięte.  
	Radna Pani Korzeniowska powiedziała, że prognoza długoterminowa polega na tym, że wprowadzane są inwestycje które mają być zrealizowane, ponieważ są już pieniądze.
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino odpowiedziała, że jeśli wiadomo, że są środki, zadanie może zostać wprowadzone do budżetu, jeśli nie to nie wprowadza się do budżetu, ale może zostać wprowadzone i wtedy zabiegać o środki. 
	Pan Filipowicz dodał, że w momencie tworzenia budżetu ta inwestycja nie była planowana.
	Pani Tamara Korzeniowska podkreśliła, że jeden dział Urzędu wpisuje przebudowę drogi w Karścinie, a Pani Skarbnik o niczym nie wie. Z jakich środków realizowana będzie ta inwestycja? 
	Pani Krystyna Granat powiedziała, że zmiany zostaną zaproponowane na sesji kwietniowej, składany będzie wniosek, wiadomo będzie jakie będą środki.               W budżecie Gminy zaplanowana była dotacja 100 000,00zł  na remont drogi powiatowej w Lubiechowie, 80% dofinansowanie, nie będą to dodatkowe środki z kredytów.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że ściągnął ze strony Urzędu czym zajmuje się Referat Gospodarki Przestrzennej             i Ochrony Środowiska, wypisanych jest czternaście punktów i nie widać aby ten referat miał zajmować się dniem sportu, a w informacji jest napisane dzień sportu jako integracja mieszkańców  w Pobłociu Wielkim, impreza sportowo – rekreacyjna w sołectwie Lubiechowo, na końcu napisano ,,zintegrować ludzi, nawiązać nowe kontakty”, czy w Lubiechowie ludzie się nie znają? Czy tym powinien zajmować  się ten referat? Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników ppoż. wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańcz, celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności, poprawa stanu technicznego odwodnienia, co zminimalizuje zagrożenie powodziowe. Dodał, że rozmawiał z jednym z mieszkańców Kowańcza od 1947 roku i tam nie było żadnej powodzi, były tylko podtopienia, kiedy zastawka na stawie była za wysoko, czyli uzasadnienie jest trochę dziwne. Atrakcyjność miejscowości poprawi się, bo wyczyści się staw? Wspólne miejsce spotkań w miejscowości Kowańcz, zamontowane zostaną altany, ławki, stoły. Na wyspie biskupiej od pięciu lat stoją altanki, od kilku lat mówił o tym, żeby przenieść je na teren wsi, a tu się wydaje następne pieniądze. Świetlica                     w Domacynie gra interaktywna, czy gry i zabawy ma kupować Referat Gospodarki Przestrzennej. Montaż węzła cieplnego z pompą ciepła oraz mikroturbiny w świetlicy wiejskiej w Mierzynie oraz Syrkowicach, całkowita wartość zadania w Mierzynie 261 000,00zł, Syrkowice 278 000,00zł, dofinansowanie w wysokości 80% Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, czy są podpisane umowy, czy to tylko napisane dla radnych do wiadomości. Był przykład Dorzecza Parsęty i robionych inwestycji wodnych, Burmistrz twierdzi, że byli dogadani, ale nic nie podpisał i są braki w kasie. Po co na świetlicę wydawać 250 000zł, zrobić taką inwestycję, co to daje za oszczędności, na ile lat będzie mikroturbina, jakie są koszty ogrzewania świetlicy przez ostatnie lata? Jeżeli wydawano w ciągu roku na ogrzewanie 2 000zł, to przy tak zaplanowanych środkach na inwestycje jest to ogrzewania na 130 lat, Zwartowo 175 000zł, Daszewo 146 000zł, potężne pieniądze wydawane na inwestycje. Zwrócił się do Pani Świeczka jakie są rachunki w świetlicy w Zwartowie za ogrzewanie? 
	Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej                         w Zwartowie odpowiedziała, że z takim pytaniem powinien zwrócić się do Pani Butrym.
	Pan Piotr Woś zwrócił się do Pana Piłkowskiego z pytaniem, czy uważa on, że ludzie mieszkający na wsi nie zasługują na tego typu inwestycje, że trzeba im postawić spróchniałe altany, czy wieś nie może wyglądać ładnie i mieszkańcy nie powinni mieć miejsca na spędzanie czasu i rekreacji nad zbiornikiem wodnym? W większości przypadków jest tam znaczne dofinansowanie. Czy według Pana Piłkowskiego nie warto nic na wsi zrobić, aby dzieci miały się gdzie bawić i by były do tego warunki, żeby zaoszczędzić na energii dzięki montażowi turbin? Najlepiej mieszkańcy wsi wiedzą, co im jest potrzebne i o to wnioskują. To, że realizowane projekty są współtworzone w Referacie Urzędu, to tylko należy podziękować urzędnikom, że chcą w tym wszystkim uczestniczyć i znajdują na to czas, by pomóc sołtysom w przygotowaniu wniosków.
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że nie chodzi mu o to, by na wsi nic nie było robione.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie poprosił                      o wyjaśnienie Panu Piłkowskiemu, dlaczego tym się zajmuje Referat Gospodarki Przestrzennej. 
	Pan Piotr Woś odpowiedział, że jest to właśnie gospodarka przestrzenna. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że dzień sportu, a w informacji jest napisane dzień sportu, impreza sportowo – rekreacyjna to trzeba zrobić, ale powinien się tym zająć wydział kultury, albo sportu.
	Pan Paweł Filipowicz dodał, że projekty zostały przygotowane przez Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a realizowane będą przez Referat Promocji. 
	Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że gdyby pytanie zostało zadane na jakimkolwiek posiedzeniu Komisji, to nawet ona byłaby w stanie wyjaśnić wszelkie wątpliwości, wnioski składane są do referatu Gospodarki Przestrzennej, ale przy współpracy z Karlińskim Ośrodkiem Kultury. Nie wszyscy sołtysi potrafią sami takie wnioski przygotować. Czy zagospodarowanie terenu to nie jest ochrona środowiska?
	Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że dyskusja jest bez sensu, ponieważ kamera jest skierowana tylko i wyłącznie na Pana Piłkowskiego, po drugie Pan Piłkowski traktuje tylko i wyłącznie inwestycje materialne, inne działania są niekonieczne, ponieważ on tego nie lubi. Gdyby zapoznał się bliżej z mechanizmem szwajcarsko – polskim, to wyciągnąłby inne wnioski, z budżetu Gminy pochodzą środki w wysokości tylko 20%. Nie sprawdził jak wysokie są rachunki, dlatego nie powinien się wypowiadać, to jest demagogia. 
	Pani Stanisława Łepecka Sołtys - Przewodniczący Rady Sołeckiej                       w Domacynie podkreśliła, że w Domacynie młodzież nie ma gdzie się bawić.
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie podkreślił, że projekty wpłynęły od sołtysów i mieszkańców wsi, którzy lepiej wiedzą, co jest potrzebne, a który referat to będzie realizował jest rzeczą wtórną i złożone wnioski należy poprzeć. Następnie zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.
	Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 2 było przeciwnych,                     2 wstrzymało się od głosu. Wniosek został przyjęty.   
	             
	Ad. 5 
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie przedstawiła informację na temat działalności MGOPS w 2011 roku na terenie wiejskim (informacja załączona do protokołu). 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, iż wyliczyła sobie, że 4282 osoby jest objętych pomocą.
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że ta liczba osób nie będzie się zgadzała, ponieważ część osób z powodu ubóstwa na wsi korzysta z pomocy 155 osób, z powodu bezrobocia 144 i to się przeplata wśród rodzin z ubóstwa są również osoby bezrobotne i odwrotnie, dlatego cyfry nie będą zbieżne.  
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że 448 rodzin, to jest 1743 osoby, które z różnych powodów otrzymują pomoc z opieki społecznej  otrzymując świadczenia z różnego tytułu. Osoby które otrzymuj pomocy tytułu bezrobocia, tych w roku ubiegłym było więcej, ale poziom utrzymuje się mniej więcej taki sam, prowadzone są prace poprzez program Rodzina Razem, chodzi                            o aktywizację podopiecznych.  
	Pani Bożena Nadziejko Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                   z pytaniem, jak przeprowadzany jest wywiad środowiskowy na terenie wsi? Czy jest to tylko wizyta u danej rodziny?
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że nie jest to tylko wizyta na terenie wsi, ale zgłaszają się również osoby do ośrodka. Pracownik nie musi być tylko na terenie miejsca zamieszkania i w danym środowisku przeprowadzać wywiad, nie musi iść do sąsiada. Są to małe środowiska i przeprowadzanie wywiadu u sąsiada może powodować kolejne niesnaski. 
	Pani Bożena Nadziejko powiedziała, że jedyną osobą na wsi jest sołtys, która mogłaby naświetlić sytuację rodzinną danego mieszkańca, jest to osoba publiczna, która powinna mówić prawdę.
	Dyrektor MGOPS w Karlinie Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że nie ma takiej mocy sprawczej w ośrodku, aby móc skorygować wypowiedź sołtysa, czy sąsiadów, niemniej podejmowane są takie działania, ale należy pamiętać o tym, że Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją, która działa                 w oparciu o przepisy prawa. 
	Radna Pani Nadziejko dodała, że dlatego pracownicy ośrodka nie są w stanie stwierdzić, że dana rodzina nie oszukuje.
	Dyrektor MGOPS w Karlinie Pani Gizela Pietrzak – Kłys dodała, że                     w decyzjach jest w pouczeniu napisane, iż osoba która składa oświadczenie                 i inne dokumenty odpowiada prawnie. Nie można zakładać, że wszyscy, którzy przychodzą do ośrodka są nieuczciwi. Coraz więcej osób zgłasza informacje                o tym, że ktoś pobiera nieprawnie pomoc i były przypadki, że zasiłek został wstrzymany. 
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina podkreślił, że jeśli są osoby, które posiadają takie informacje, że ktoś bezprawnie pobiera świadczenie, to należy to zgłosić, zostanie to zweryfikowane i zbadane. Są przypadki, kiedy okazuje się, że ktoś pracuje zagranicą i przychodzi po zasiłek, ale to musi być zgłoszone.    
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                       z pytaniem, czy w trakcie realizacji projektu Rodzina Razem 2011 sześć osób które zostały skierowane na kurs prawa jazdy ukończyły kurs, w jakim stopniu opieka to sfinansowała, kto prowadził ten kurs, czy sami sobie wybierali uczestnicy, czy narzucono im szkoły jazdy? Ile osób po realizacji projektu podjęło jakąś pracę, czy nie byłoby wskazane, żeby w ramach tego projektu przygotowywać do prac chałupniczych, wtedy ci ludzie mogliby podjąć jakąś dodatkową działalność, żeby ułatwić sobie życie. Dawniej bony wydawane przez opiekę dla ludzi realizowane były w sklepie Pana Kawałko, czy są już inne sklepy dodatkowe i jakie to są sklepy?
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że zostały wysłane zapytania do innych sklepów, nie tylko Pana Kawałko z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na realizację zleceń i wyraziły ją trzy sklepy Pan Kawałko, sklep ,,Marcinek”                    i ,,Semko”,. Są to sklepy które mają szeroki asortyment towarów i zgodnie                   z zapisami taka osoba może tam nabyć nie tylko produkty spożywcze, ale także środki czystości. Jeśli chodzi o realizację projektu, to realizowany jest on we współpartnerstwie z Urzędem Pracy i przygotowanie kursów chałupniczych jest rolą Urzędu Pracy, zadaniem ośrodka jest przygotowanie do pracy, taką osobę trzeba namówić, żeby chciała coś ze sobą zrobić, zgłosić się do Urzędu Pracy, podjąć różne proponowane szkolenia i przygotować się do podjęcia pracy, ośrodek ma ją przygotować od strony psychologicznej, ta osoba ma ,,chcieć” coś zrobić z sytuacją w jakiej się znalazła, dlatego też współpracuje się z doradcami, prawnikiem, psychologiem. Prawo jazdy egzaminu państwowego nie zdała żadna z tych osób i w roku bieżącym nie jest organizowany kurs prawa jazdy, kursy prowadziły dwie różne szkoły i występowano do tych szkół z zapytaniem o cenę.    
	Pani Tamara Korzeniowska zapytała, czy podpisane zostały umowy                          z uczestnikami kursów, że w związku z tym, że idą na szkolenie będą się starały podjąć pracę, czy po prostu dano im pieniądze na kurs?
	Pani Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że nie były podpisywane umowy, które zobowiązywałyby te osoby do podjęcia jakiś czynności, taki kurs ma umożliwić tym osobom podjęcie różnych decyzji w kierunku podjęcia pracy, pokazać, że ze wsi z której jak twierdzą nie można się wydostać można wyjechać. 
	Pani Korzeniowska podkreśliła, że wydawane są pieniądze i nie ma wpływu na to, czy są one we właściwy sposób spożytkowane, czy nie. 
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że są to środki spożytkowane bardzo dobrze, dlatego, że są już efekty i prawie wszystkie osoby, które wzięły udział w realizacji tego projektu podejmują pracę. Osoby, które wyrażają chęć na udział w kursie prawa jazdy, ich wnioski są rozpatrywane komisyjnie                       i kwalifikowane osoby odpowiednie, które MGOPS uznaje za słuszne.   
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Korzeniowska zapytała, czy osoby uwzględnione do kursu były osobami bezrobotnymi, czy brały zasiłek jako bezrobotne lub czy miały świadczenia z Ośrodka?
	Dyrektor MGOPS Pani Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że założenie jest takie, aby do realizacji takiego programu przyjąć osoby długotrwale bezrobotne, ale to nie oznacza, że osoba która się zgłosiła i została zakwalifikowana                    w czasie projektu nie pracuje, często jest tak, że w trakcie realizacji jak było              w 2010 roku, aż sześć osób było pracujących. Jest to sukces, bo te osoby są namawiane, aby podjęły pracę i nie przeszkadza to w skończeniu realizacji projektu, przeważnie są to prace sezonowe. 
	Pani Korzeniowska powiedziała, że wcześniej mówiła Pani Dyrektor, że osoby niepracujące zostały wybrane do  skierowania na kurs prawa jazdy nie podjęły pracy, a teraz mówi, iż sześć osób podjęło pracę.   
	Pani Pietrzak – Kłys wyjaśniła, że osoby te nie podjęły pracy w związku                  z kursem prawa jazdy. Sukcesem jest, jeśli chociaż jedna osoba pójdzie do pracy, nawet sezonowo, bo oznacza to, że dobrze zadziałał doradca zawodowy, psycholog i inne osoby. 
	Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, dlaczego w sprawozdaniu podaje informację np. ubóstwo, w tym na wsi, bezrobocie w tym na wsi, czy mieszkańcy wsi są inaczej traktowani?
	Pani Pietrzak – Kłys wyjaśniła, że dlatego, iż poproszono ją o przygotowanie informacji na temat pomocy udzielonej osobom z terenów wiejskich, dlatego takie informacje zostały wydzielone ze sprawozdania. 
	Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                                   z pytaniem, jaka kwota została pozyskana z powrotem do funduszu alimentacyjnego?
	Pani Gizela Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że za 2011 rok z dłużników alimentacyjnych ściągnięto ponad 79 000,00zł.
	Pan Jan Paszkowski Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej w Kowańczu powiedział, że nie wie kto na wsi korzysta z pomocy Opieki Społecznej, w jaki sposób miałby zareagować, że ktoś bierze nieprawnie jakieś świadczenie?
	Dyrektor MGOPS Pani Pietrzak – Kłys odpowiedziała, że jest ochrona danych osobowych i nie wolno podawać takich informacji, tylko osoby, które korzystają z takich świadczeń mogą takich informacji udzielić, ale są to tak małe środowiska, że mieszkańcy znają sytuację materialną swoich sąsiadów.  
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź dodał, że nieraz lepiej jest nie wiedzieć kto z takiej pomocy korzysta. 
	Ad. 6
	Pani Teresa Plichta - Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty poinformowała obecnych, że informację na temat działalności szkół wiejskich radni otrzymali przygotowaną przez dyrektorów poszczególnych szkół (załączono do protokołu), jeśli będą potrzebne jakieś dodatkowe wyjaśnienia postara się udzielić odpowiedzi.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że zwracał się z prośbą o to, aby sprawozdania były przygotowywane według jakiegoś szablonu, a nie jest to dalej zrobione. Każda szkoła przedstawia swoją informację inaczej. Można być dumnym ze szkoły w Karwinie i Daszewie, że uzyskały tak dobre wyniki, ale to był kwiecień, czyli nie powinno to być już             w informacji zawarte. Bardzo dobrze została przygotowana informacja przez Dyrektora Szkoły w Karścinie, jest szeroko opisane i zawiera wszystkie najważniejsze informacje dotyczące szkoły, czego nie ma w pozostałych sprawozdaniach.    
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zaproponował, aby Pan Piłkowski zaproponował jak ten szablon ma wyglądać, wtedy Pani Dyrektor Plichta – Lessnau przekaże to dyrektorom szkół, żeby było to, czego Pan Piłkowski oczekuje.  
	Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie przypomniał, że mówiła, iż informacje o szkołach, które składane są do końca października dla organu stanowiącego prawo lokalne szkoły przedstawiają               w formie prezentacji i tak to zostało zrobione, za rok szkolny 2010/2011, następna informacja zostanie przygotowana w takim samym szablonie. Ustawa nie określa w jaki sposób powinno zostać to przygotowane, to zostało wypracowane przez dyrektorów szkół  i Zakład Oświaty. W tym przypadku chodziło o to, aby dyrektorzy wypowiedzieli się co do swoich szkół w takim zakresie w jakim będą chcieli. Podkreśliła, że pewne rzeczy monitoruje, ale nie może nic narzucać.  Każdy dyrektor jako kierownik swojej jednostki odpowiada za finanse i wszystkie inne sprawy, przedstawi więc najodpowiedniejszy zakres informacji. Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty obecni byli wszyscy dyrektorzy szkół wiejskich, ponieważ w dniu dzisiejszym nie mogą być obecni  i jeśli byłyby jakieś pytania do tych materiałów, czy też chcieliby udzielić dodatkowych wyjaśnień była taka możliwość. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź przypomniał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu na którym zaproszeni byli dyrektorzy szkół Pan Piłkowski poświęcił im pięć minut, a Panu Maciejewskiemu dziesięć minut, nie miał wówczas żadnych zastrzeżeń do tych informacji. Dlaczego dziś wprowadza zamieszanie? Czy jego ideą jest zburzenie wszystkiego cokolwiek powstanie. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Komisji był prowokowany przez Przewodniczącego Komisji Pana Kaczmarka, czy ma on jakieś pytania, czy Pan Piłkowski coś jeszcze powie, dlatego doszedł do wniosku, że nie ma sensu zadawanie pytań. Szablony zgłosił już w czerwcu 2011 roku, aby takie szablony zostały przygotowane, dlatego pytanie kieruje do Pani Dyrektor. Dyrektorzy szkół powinni wykonać to co Pani Dyrektor im zleciła. Jeżeli to zostanie przygotowane tak jak informacja Dyrektora Maciejewskiego, to będzie wiadome dla wszystkich radnych, a nie tylko dla komisji oświaty.
	Pani Tamara Korzeniowska zwróciła się z pytaniem dotyczącym Szkoły               w Karwinie liczba łączna uczniów to 54 w klasach 1 – 6 plus zerówka, jaka jest obecnie liczba uczniów w szkole w tych rocznikach? ilu uczniów jest do tej szkoły dowożonych? 
	Pani Teresa Plichta – Lessnau powiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrz Karlina powiedział, że prosiłby Pana Piłkowskiego o sprecyzowanie na jakich informacjach najbardziej mu zależy             w celu opracowania tzw. szablonu, aby informacje były jak najbardziej przejrzyste. Dyrektorzy przedstawiają informacje w określony przez siebie sposób, a jeśli potrzebne są jakieś inne dane to należy to określić, zwłaszcza, że Pan Piłkowski wypowiada się w imieniu większości radnych.   
	Radny Pan Bogdan Piłkowski dodał, że najbardziej czytelne jest sprawozdanie Pana Maciejewskiego i mogłoby być wzięte jako wzór.  
	Ad. 7a
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem dotyczącym działu 750 – administracja publiczna 68 880,00zł zwiększenie wydatków koszty obsługi prawnej, czy jest to inna kancelaria niż te które obecnie obsługują Urząd?
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino wyjaśniła, że jest to obsługa prawna, która obejmuje tylko działania inwestycyjne, przetargi, obsługuje tylko dział inwestycji. Obecna obsługa w Gminie to jest dwóch radców prawnych zatrudnionych na etatach, natomiast ta kancelaria świadczy usługi.
	Pani Tamara Korzeniowska przypomniała, że dotychczas też były realizowane inwestycje w Gminie, było dwóch radców prawnych, co się zmieniło, że musi zostać dodatkowo zatrudniona jeszcze kancelaria?  
	Pan Piotr Woś odpowiedział, że dwóch prawników jest nadal, natomiast tak jak w roku poprzednim inwestycjami zajmowała się kancelaria prawna, wszystko co wiąże się z postępowaniem zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych                i nadal to będzie robiła. To są przetargi, bardzo duże środki, był też przetarg unijny na halę, tutaj procedury i formalności są dosyć zawiłe, a musi być gwarancja, że wszystko będzie zgodnie z prawem i nie zostanie nigdzie zakwestionowane.   
	Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 był przeciwny,                              6 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                    Nr XX/185/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Ad. 7b
	Pani Tamara Korzeniowska w sprawie opisu inwestycji zaplanowanych na 2012 rok, ponieważ na ostatniej sesji Rady Miejskiej Pani Skarbnik i Pan Przewodniczący powiedzieli, że takie dokumenty są dołączone do projektu budżetu na dany rok, ale na rok 2012 takich materiałów nie było, ale były na rok 2011, podpisane przez Panią Wiolettę Ryndziewicz, jeżeli jest potrzeba, to służy wzorem jak to zrobić.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina zwrócił się z pytaniem, czy oznacza to, że chciałaby, aby coś takiego zostało przygotowane?
	Pani Korzeniowska odpowiedziała, że chciałaby, aby każda pozycja była opisana na przykład okres realizacji, skąd pochodzą środki, to są szczegółowe informacje, co będzie robione w ramach tej inwestycji.
	Pan Piotr Woś odpowiedział, że taka informacja zostanie przygotowana na następną sesję.
	Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że nasunęło jej się w trakcie, że byłoby dobrze, aby w poszczególnych pozycjach zostało ujęte z jakich paragrafów to jest, dział rozdział i paragrafy, kiedyś było, a teraz nie ma.  
	Pani Krystyna Granat wyjaśniła, że nie ma bo materiały przygotowywane są zgodnie z programem Ministerstwa Finansów, który żąda takiej formy. Takich danych nie ma, jeśli radni sobie czegoś życzą, to trzeba to wykonać dodatkowo ,,na piechotę”, a obowiązkiem jest przedłożenie Radzie materiałów w formie określonej przez Ministerstwo Finansów, z tego programu idą materiały bezpośrednio do RIO i Ministerstwa Finansów, wszystko dodatkowe, to dodatkowa praca. 
	Radna Pani Korzeniowska powiedziała, że kiedy zostanie to ręcznie zrobione raz, to będzie już zrobione. 
	Pani Granat odpowiedziała, że nie jest to prawdą, bo za każdym razem Pani Korzeniowska będzie chciała otrzymać wszystkie zmiany.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji pytał kilkakrotnie, czy to co zostało przygotowane jest wystarczające, nikt wówczas nie zabrał głosu, jeśli tak, to można to omówić po sesji, co byśmy jeszcze chcieli, można to dopracować. 
	Pan Bogdan Piłkowski wykaz przedsięwzięć pkt a i c, zmieniają się one co sesję, a później jest plan zadań inwestycyjnych na rok 2012, nie ma możliwości sprawdzenia, czy to się zgadza, chodzi o logiczną całość. Przy opisanych inwestycjach droga ma być robiona w latach 2011 – 2012,                                              a w przedsięwzięciach jest 2011 – 2015, dlaczego to się nie pokrywa. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź podkreślił, że na wspólnym posiedzeniu komisji Pan Piłkowski nie wniósł żadnych uwag.
	Radny Rady Miejskiej w Karlino Pan Piłkowski odpowiedział, że razem                z Panią Korzeniowską kilka godzin próbowali dojść do ładu z przedłożonymi materiałami, ale się nie udało, bo jest bałagan. 
	Skarbnik Gminy Karlino Pani Granat podkreśliła, że te inwestycje są ustawiane alfabetycznie przez komputer, nie jest to wprowadzane ręcznie, nawet jeśli zadanie wprowadzane jest na końcu to i tak zostanie przeniesione do odpowiedniej pozycji.
	Pan Piotr Gwóźdź dodał, że nie wystarczy zrobić raz, trzeba będzie pilnować, bo kiedy zmieni się w programie zadanie automatycznie przeskoczy na inną pozycję. Pani Skarbnik przygotowała informację w taki sposób, że są skutki finansowe dla roku 2012 i dodał, że prosił on, iż jeśli będą skutki finansowe na dalsze lata, to prosi, aby było to zaznaczone. Następnie poprosił Pana Pilkowskiego o spisanie swoich zastrzeżeń do przedłożonych materiałów. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 był przeciwny,                              6 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                      Nr XX/186/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7c
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/187/12 została podjęta. 
	Ad. 7d
	Projekt uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Karlino ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu.
	Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 był przeciwny,                              nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XX/188/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7e
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                        z pytaniem, ile wynosi wartość jednego metra, który ma być przekazany dla RWiK, i na jakiej podstawie została wyliczona wartość tego metra, dlaczego ma to zostać przekazane nieodpłatnie, żeby to później generowało koszty i cena wody szła w górę, ponieważ każda przekazana rzecz za darmo wliczona jest w koszty ceny wody, bo płacą od tego podatki, amortyzację, uważa, iż nie powinno to zostać przekazane spółce, wychodzi na to, że w tym przypadku jest około 60,00zł wartość tej ziemi, a później zostanie to wliczone w cenę wody. Kiedy ludziom trzeba było dać obniżki, to nie chciano o tym słyszeć, a teraz będzie grunt przekazany za darmo.  
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź odpowiedział, że Pan Piłkowski nie rozumie co to jest aport, wniesienie wkładów niepieniężnych, że skutkuje to podniesieniem wartości wkładów, udziałów w spółce. Kawałek ziemi nieprzynależny do jakieś nieruchomości wycenia się inaczej niż przy domu, gdzie wzrasta cena całej nieruchomości, stąd różnice w wartości. 
	Pan Maciej Myczka Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedział, że nie oznacza to, iż Gmina oddaje coś za darmo, właścicielem działki staje się RWiK, ale Gmina ma podwyższone udziały w Spółce. Wyceny dokonuje rzeczoznawca przysięgły, wyłoniony w drodze zapytania ofertowego, a kwota oparta jest na operacie szacunkowym.
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że nie generuje to kosztów, dlatego, że tak naprawdę z tego tytułu spółka płaci podatek.
	Pan Piłkowski dodał, że podatek wliczony jest w cenę wody, jeśli otrzymają teren muszą go wykosić, koszty te ponosi spółka RWiK, a teren zostaje przekazany za darmo. 
	Pan Gwóźdź dodał, że jeśli Pan Piłkowski jest przeciwny, może głosować przeciw.  
	Pani Barbara Michałek opuściła salę obrad.
	W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 było przeciwnych, nie było wstrzymujących się od głosu.               W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XX/189/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 7f
	Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości  położonej na terenie miasta Karlino – obręb 004 w drodze przetargu.
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, w wyniku jawnego                                     i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/190/12 została podjęta. 
	Ad. 7g
	Projekt uchwały w sprawie zbycia  nieruchomości  położonej na terenie gminy Karlino – obręb Daszewo w drodze przetargu,
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, w wyniku jawnego                                     i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/191/12 została podjęta. 
	Ad. 7h
	Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004.
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, w wyniku jawnego                                     i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/192/12 została podjęta. 
	Ad. 7i
	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	Pani Michałek wróciła na salę obrad.
	Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, nie było  głosów przeciwnych,                              1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała              Nr XX/193/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był za podjęciem uchwały.
	Ad. 7j
	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/194/12 została podjęta. 
	Ad. 7k
	Projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino w roku 2012.
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/195/12 została podjęta. 
	Ad. 7l
	Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Karlino, udostępnionych dla operatorów i przewoźników publicznego transportu zbiorowego oraz warunków            i zasad korzystania z tych przystanków. 
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XX/196/12 została przez radnych podjęta.
	Ad. 7ł
	Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Karlino.
	Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	Uchwała Nr XX/197/12  została podjęta w wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania. 
	Ad. 7m
	Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na kwotę 3 862 264,00zł. 
	Pani Tamara Korzeniowska zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik, czy nie należy najpierw uchylić poprzednio podjętej uchwały?
	Przewodniczący Rady wyjaśnił, że taki jest zapis § 5 w projekcie podejmowanej uchwały. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 był przeciwny,                              4 wstrzymało się od głosu się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XX/198/12 została podjęta. 
	Ad. 7n
	Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na kwotę 5 500 000,00zł. 
	Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem do Pani Skarbnik, jakie będzie zadłużenie na mieszkańca Gminy po zaciągnięciu kredytów, bo wszystko wskazuje, że będzie to kwota ponad 3 500,00zł na mieszkańca
	Pani Krystyna Granat   zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na piśmie
	Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny,                              5 wstrzymało się od głosu się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XX/199/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 8
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała czy Straż Miejska kontroluje boiska wybudowane z Mechanizmów Norweskich, ponieważ są zanieczyszczone butelkami, puszkami, itp., jeśli nie to prosiłaby              o interwencję. Jakie są całkowite koszty obsługi kredytów w wyniku uchwał podjętych na dzisiejszej sesji. Jaka jest powierzchnia użytkowa wyremontowanego przedszkola z oddziałem żłobkowym. Czy nadal będą emitowane obrady Rady Miejskiej w telewizji Kablowej. Czy została uprzątnięta ścieżka nad Parsętą.                            
	Ad. 9
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że nie będzie czytał udzielonych odpowiedzi, do wszystkich adresatów na pewno one trafiły, kserokopie zostaną załączone do protokołu. Wpłynęła odpowiedź dla Pani Tamary Korzeniowskiej od Pana Jankowskiego radcy prawnego, kolejne odpowiedzi dla Pani Korzeniowskiej dotyczące kosztów                 z tytułu koszenia boisk, koszty Pucharu Polski w Boksie, wpływy ze sprzedaży biletów oraz całkowity koszt remontu przedszkola z oddziałem żłobkowym. Dla Pana Piłkowskiego na temat wydatków poniesionych na rewitalizację parku przy ulicy Koszalińskiej.
	 Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że kolejna odpowiedź wpłynęła do Pana Gago dotyczące terenu gminnego w Wyganowie, eternit na budynkach po byłym PGR, kto odpowiada za jego zdjęcie i trzecie dotyczące gazyfikacji miejscowości Mierzyn, kolejna odpowiedź dla Przewodniczącej Komisji Mieszkaniowej dotycząca ustalenia minimalnych stawek za najem.
	Pani Tamara Korzeniowska zwróciła się do Burmistrz z prośbą o wyjaśnienie odpowiedzi dotyczącej remontu przedszkola z oddziałem żłobkowym, ponieważ nie zgadzają się jej koszty.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrz powiedział, że prosiłby o sprecyzowanie pytania na piśmie, wówczas łatwiej będzie się do tego ustosunkować, odpowiedź udzielona zostanie również w formie pisemnej.  
	Radna Pani Tamara Korzeniowska poprosiła o wyjaśnienie tylko jednej kwestii, ponieważ w limicie wydatków oddział żłobkowy i oddział przedszkolny była kwota 2 700 000,00zł, z otrzymanej odpowiedzi wynika, że kwota wynosi w granicach 4 080000,00zł, ponieważ napisano jeszcze o pracach termomodernizacyjnych, takie prace oznaczają docieplenie ścian, wymiana drzwi wejściowych i okien, modernizacja źródła ciepła w instalacjach ciepłowniczych oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, jakie prace obejmowałyby remont przedszkola?
	Pan Piotr Woś powiedział, że wszystko co nie jest termomodernizacją. 
	Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że zadał jeszcze jedno pytanie na które nie uzyskał odpowiedzi, a udzielona odpowiedź na jedno z pytań jest błędna, nie zgadzają się cyfry i wyliczenia przedstawione przez Burmistrza z tym co mówił Pan Filipowicz. Burmistrz odpisał, że wydano kwotę 41 750,00zł, a na stronie 28 protokołu z ostatniej sesji zapisano, że Pan Filipowicz powiedział, że ,,umowa będzie podzielona na trzy etapy, pierwszy etap za wykonanie projektu został zapłacony, to jest 68 000,00zł” nie widać, aby coś zostało podzielone na II i III etap. Jeżeli zgodnie z odpowiedzią Burmistrza wydano kwotę 41 750,00zł, ze 110 000,00zł, to powinno zostać 68 250,00zł, gdzie się podziało 250,00zł? Nie grają liczby. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź stwierdził, że Pan Piłkowski wnosi                     o uzupełnienie udzielonej odpowiedzi. 
	Ad. 10
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrz Karlina odpowiedział, że jeśli chodzi                o oszczędności w Straży Miejskiej podziękował Panu Piłkowskiemu za cenne sugestie, zostanie sprawdzone, czy wszystko co zostało przytoczone jest zgodne z prawem. Jeśli chodzi o wywóz odpadów z pojemników do selektywnej zbiórki, koszty nie są większe, ponieważ jest ustalona stawka za ich wywóz, nie ma więc mowy o tym, żeby były droższe, nawet jeśli podjeżdżają dwa samochody. Udostępnienie sesji w Internecie, obecnie przebudowywana jest strona urzędowa, będzie całkowicie zmodyfikowana, kiedy będzie w nowej wersji najprawdopodobniej zostaną sesje udostępnione. Na pytanie Pana Piłkowskiego dotyczące wysokości środków na utrzymanie hali, nie są one jeszcze znane, czynione jest wszystko, aby hala była jak najbardziej wydajna energetycznie będą zamontowane solary, miniturbina itd. Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie w Referacie Sportu pozostaną nadal zatrudnieni na nowym obiekcie, o ile się zwiększy zatrudnienie nie wiadomo, część pomieszczeń zostanie wydzierżawiona, kiedy będzie wiadomo które elementy zostaną wydzierżawione, będą podejmowane dalsze decyzje dotyczące zatrudnienia na tym obiekcie. Jeśli chodzi o brak inwestycji planowanych                  w roku 2011, poprosił Pana Piłkowskiego, żeby przytoczył konkretne inwestycje których brakuje, na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Przytoczona została biogazownia, ale nie jest to zadanie Gminy, za to odpowiada spółka. Wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej nie zostały nigdzie opublikowane, odpowiedzi odnośnie tego protokołu udzieli Pan Burmistrz Miśko, kiedy już będą pełne informacje, materiał zostanie opublikowany. Droga w Daszewie, na pewno będzie, terminy składania wniosków w Mieleńskiej Grupie Rybackiej nie są jeszcze znane, konkretne kwoty i terminy realizacji zostaną przekazane na piśmie. 
	Pan Ryszard Augustyniak Prezes Karlińskiego TBS wyjaśnił, że nie ma drogi do sklepu ,,Biedronka” w koncepcji, ale można to uwzględnić, ponieważ nawet jeśli nie zostanie zaprojektowana, to i tak mieszkańcy będą tamtędy chodzić. 
	Pan Piotr Woś powiedział, że jeśli chodzi o kontrolę boisk przez Straż Miejską, teren całej Gminy jest monitorowany, strażnicy poruszają się już na rowerach               i zaapelował do obecnych, że jeśli widzą, że coś jest zniszczone, czy potłuczone, należy to zgłosić natychmiast, telefon do Burmistrza lub do Straży Miejskiej. Informacja na temat kosztów kredytów Pani Korzeniowskiej zostanie przedstawiona na piśmie. Sesja nadal będzie emitowana w telewizji kablowej. Ścieżka rowerowa i termin realizacji, wszystko jest pod kontrolą, na razie nie ma zagrożenia, oddana zostanie w sierpniu. Burmistrz Miśko podawał wcześniejszy termin, ale wiązało się to z przesuwaniem przetargów, stąd też przesunięty jest termin oddania tych ścieżek na terenie Gminy Karlino. Jeśli chodzi pobór wody przez HOMANIT, to jest to sprawa tej spółki RWIK, która powinna zabiegać o to, by mieć jak największy pobór wody, Gmina nie odpowiada za rozmowy pomiędzy obiema spółkami, można tylko wystąpić do Pani Prezes o przekazania informacji w tej sprawie. Kratki na ulicy Szczecińskiej, Zarządcą jest Zarząd Budynków Komunalnych, te pytania zostaną przekazane Pani Prezes Wach. Wspólnoty odpowiadają za budynki                 i utrzymanie, a także jakie remonty będą wykonywane.    
	Pan Waldemar Grażyński dodał, że jego intencja była inna, kratki można było wykonać w trakcie realizacji inwestycji – remontu ulicy Szczecińskiej, kratki były kiedy przekazywano plac budowy, ale już nie wróciły.
	Pan Paweł Filipowicz wyjaśnił, że w trakcie prowadzonej inwestycji było to zgłaszane, ale zakres prac tego nie obejmował.   
	Zastępca Burmistrz Pan Piotr Woś powiedział, że świetlica w Karścinie rzeczywiście zaplanowana jest do realizacji w 2015 roku. Każdorazowo kiedy podejmowane są decyzje dotyczące inwestycji na wsiach odbywają się spotkania Sołtysów i Rad Sołeckich, ta świetlica jest bardzo ważna, ale na dziś nie można złożyć żadnej deklaracji, kiedy powstanie. W Karścinie planowana jest budowa zaplecza sportowego, a także droga, inwestycja w możliwym zakresie są na wsiach realizowane. Włamania do mieszkań, w tej sprawie współpracuje Straż Miejska z Policją, są już pewne osiągnięcia, informacja na ten temat zamieszczana była w Internecie, może zostać ponowiona. 
	Pan Jarosław Langner Komendant Straży Miejskiej w Karlinie powiedział, że są to zadania Policji, ze strony Straży Miejskiej jest to tylko pomoc, są rysopisy włamywaczy, zwróci się w tej sprawie do Komendanta Komisariatu                  o dodatkowe informacje.   
	Pan Piotr Woś powiedział, że jeśli chodzi o patrole, to tak jak już wspominał, będą się one odbywały również na ulicy Chopina w godzinach nocnych. Zdziwienie wśród mieszkańców było, kiedy strażnicy Miejscy podjechali rowerami. Jeśli chodzi o przewoźników i przystanki, są to przedsiębiorcy działający na mocy udzielonych zezwoleń przez Powiat, czy Urząd Marszałkowski i to oni składając wniosek o licencję muszą określić rozkład jazdy i zgodnie z nim się poruszać. Urząd w tym wypadku ma niewielkie pole działania. Propozycje zmian godzin kursów należy zgłosić propozycje do Pana Myczki, w miarę możliwości zostaną określone one w taki sposób, aby odpowiadały większości mieszkańców. Połączenia Białogard – Kołobrzeg, w tej sprawie zostaną wystosowane pisma do przewoźników. Odnośnie postulatów dotyczących udzielonych odpowiedzi na zapytania, wyjaśnienia zostaną udzielone na piśmie.
	Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że zgłaszał na posiedzeniu komisji Rewizyjnej bałagan na ulicy Bolesława Chrobrego przy komórkach, a nic nie zostało zrobione, bałagan jest nadal.
	Zastępca Burmistrz Pan Woś powiedział, że cieszy się, iż Pan Piłkowski jest tak medialny i do kamery powie wszystko, ale nie powinien mówić, że nic nie zostało zrobione, ponieważ nawet nie zgłosił się i nie upewnił, czy już coś zrobiono.  
	Ad. 11
	Po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Miejskiej  w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź podziękował za przybycie  i udział radnym oraz zaproszonym gościom i o godzinie 1345 dokonał zamknięcia XX  sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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