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

w dniu 31 maja 2012 roku

Otwarcia  XXII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  dokonał  Pan  Piotr 

Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  o  godzinie  1000 

w  ,,Domu Strażaka”  przy  ulicy  Wigury  w  Karlinie.  Powitał  zebranych 

radnych             i  zaproszonych gości  (listy obecności załączono do 

protokołu).

Na podstawie listy obecności, na której widniało 14 podpisów Przewodniczący 

Rady stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecna jest Pani Agnieszka 

Piskorek.

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?

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

zaproponowała  przesunięcie  5.  punktu  obrad  –  Informacja  o  pracy  Rady 

Powiatu  Białogardzkiego  jako  punktu  8,  ze  względu  na  to,  że  Radny  Rady 

Powiatu  Pan  Jan  Korzeniowski  chciałby  przedstawić  informację,  ale 

o późniejszej godzinie. 

Zmiana  do  porządku  obrad  została  przyjęta  w  wyniku  jawnego 

i jednomyślnego głosowania.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie prawomocności obrad,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej.

2. Wolne wnioski i informacje.



3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym. 
5. Informacja  na  temat  przygotowania  do  sezonu  letniego  oraz 

działalności  kulturalnej  i sportowej  na  terenie  Miasta  i  Gminy 
Karlino:

− Zakład Oświaty w Karlinie,
− Karliński Ośrodek Kultury,
− Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji.

6. Sport w szkołach na terenie Miasta i Gminy Karlino.
7. Informacje  dotyczące  działalności  i  funkcjonowania  stowarzyszeń 

i klubów sportowych na terenie Miasta i Gminy Karlino.
8. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu 

Gminy Karlino.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. zmian  w  budżecie  Gminy 
Karlino na 2012 rok,

2. zmiany  wieloletniej  prognozy 
finansowej  Gminy  Karlino  na 
lata 2012 – 2025,

3. zmiany  uchwały  w  sprawie 
ustalenia  regulaminów 
targowisk miejskich,

4. zmiany  Statutu  Gminy 
Karlino,

5. oceny  zasobów  pomocy 
społecznej,

6. przyjęcia  planu  nadzoru  nad 
żłobkami,  Klubami 
dziecięcymi  oraz  dziennymi 
opiekunami,

7. ustalenia  wysokości  opłaty  za 
wpis  do  rejestru  żłobków  i 
klubów dziecięcych.

10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Odpowiedzi Burmistrza na zapytania.
12. Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  zgłoszone  na  poprzednich 

sesjach.
13.Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem do  Przewodniczącego  Rady,  dlaczego  sesja  nie  jest  nagrywana? 

Miały  być  nagrywane,  kamera  jest  sprawna,  bo  na  wspólnym  posiedzeniu 

komisji była.  

Pan Piotr Gwóźdź  odpowiedział, że pytanie powinno być zadane w wolnych 

wnioskach  i  dodał,  że  nie  odpowie  na  pytanie,  ponieważ  nie  zna  powodu 

dlaczego obrady nie są nagrywane, a nie ma wymogu, aby tak musiało być. 

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

protokół  z  XXI  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 uwagi do treści protokołu? 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 

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

Protokół Nr XXI z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 

roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 2 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie podkreślił, że 

jest to punkt głównie skierowany do mieszkańców i zaproszonych gości, w tym 

punkcie te osoby mogą zadawać pytania, radni mogą zabierać głos, ale w formie 

informacji, punkt na pytania od radnych jest później. 

Pan  Tomasz  Mycio  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  poinformował 



obecnych sołtysów – przewodniczących Rad Sołeckich, że Komisja Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i  Bezpieczeństwa ogłosiła  konkurs  ,,Najładniejsza  Wieś 

Gminy Karlino”, sołtysi otrzymali regulaminy oraz wnioski zgłoszeniowe, które 

należy złożyć do 15 czerwca 2012 roku w Biurze Rady. 

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie  przypomniał, że 

dwa  miesiące  temu  na  sesji  w  Lubiechowie  zgłaszał  możliwość  zarobienia 

więcej na mandatach za przekroczenie prędkości oraz o tym, że grozi śmieciowa 

katastrofa  i  dotychczas  nie  dostał  odpowiedzi  ani  od  Straży  Miejskiej,  ani 

pracowników Urzędu, czy zgłoszonymi propozycjami warto się zająć, czy nie. 

Następnie powiedział,  że w ,,Głosie” 23 maja 2012 roku ukazał się artykuł na 

temat  zmiany  przepisów unijnych  dotyczących  sprzątania,  z  tego  co  widział 

przepisy nie są realizowane przedstawił treść artykułu oraz jego kserokopię jako 

załącznik  do  protokołu  i  dla  Prezesa  Zarządu  Budynków  Komunalnych 

w Karlinie. Powiedział, że jest odpowiedź, od Pana Waldemara Miśko na temat 

zarzutów  postawionych  przez  Komisję  Rewizyjną  dotyczących  rozliczanych 

imprez.  Opisana jest  faktura  za jeden nocleg,  to  co zrobił  Pan Miśko,  to  są 

kpiny. Na zarzut, że oferta noclegowa w Internecie za nocleg w hotelu GS jest 

20,00zł,  a  Burmistrz  odpowiada,  że  dotyczy  to  tylko  noclegu  w  dłuższym 

okresie  czasu  i  nie  obejmuje  usługi  standardowej  ,,Bed  &  breakfast”, 

w pokojach nie ma ręczników, ani środków do higieny osobistej, które z reguły 

stanowią standardowe wyposażenie obiektów świadczących usługi hotelarskie 

tj  mydełko,  szampon itp.  Goście z Niemiec mieli  zakupione dwa noclegi  po 

164,00zł za nocleg w pokojach w których nie ma łazienek, nie ma szaf, za jeden 

nocleg dla  jednej  osoby,  na poziomie zapewniającym odpowiednie  standardy 

współpracy partnerskiej  pomiędzy partnerskimi Gminami. W gazecie lokalnej 

pokazał się artykuł w którym Pan Burmistrz jest zdziwiony, że grupa sześciu 

radnych była  przeciwna zaciąganiu kredytów i  zwracając się  do Pana Miśko 

powiedział,  że  nie  wie  on  nawet  jak  nazywają  się  radni,  Pani  Angelika  nie 

nazywa się już Matwiejuk, tylko Maszkiewicz i trzeba to zmienić, pisać należy 

mądrze, a nie pisać głupoty do gazety.   
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Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie  zaprosił wszystkich do 

uczestnictwa  w  festynie  parafialnym,  który  odbędzie  się  w  miejscowości 

Warnino w dniu 7 czerwca br. o godzinie 14-tej.

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

zaprosił  wszystkich  na  uroczystości  związane  z  rocznicą  poświęcenia  statuy 

Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie, które są organizowane wspólnie 

z  Biegiem  Papieskim.  Następnie  wyraził  słowa  uznania  ponieważ  po  raz 

pierwszy w Programie Trzecim Polskiego Radia usłyszał o Karlinie w trakcie 

listy  przebojów z  okazji  posadzenia  w Karlinie  drzewa  imienia  Anny  Marii 

Jopek.      

Ad. 3

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  zwracając  się  do  Pani  Angeliki 

Maszkiewicz  przeprosił  ją  i  powiedział,  że  nie  dotarła  do  niego  informacja 

o zmianie przez nią stanu cywilnego i dodał, że w następnych Wieściach Karlina 

na pewno prawidłowo zostanie podane jej nazwisko. 

Ad. 4

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko  powiedział,  że na sesji obecni są 

przedstawiciele Straży Granicznej ponieważ w marcu funkcjonariusze  pełniący  

służbę podjęli interwencję, która nie była łatwa i w dniu dzisiejszym chciałby 

publicznie  podziękować  dwóm  osobom   st.  chor  Tomaszowi  Jezik oraz 

st.  sierż.  Tomaszowi  Podgórzyńskiemu  i  wraz  z  Przewodniczącym  Rady 

Miejskiej  Panem  Piotrem  Gwóźdź  obu  Panom  wręczono  listy 

z  podziękowaniami  oraz  symboliczny  upominek.  Następnie  przedstawił 

informację o pracy  Urzędu w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 26 kwietnia 

do  dnia  30  maja  2012 roku  (informacja  załączona  do  protokołu).  Dodał,  że 



w tym czasie odbyły się również dwa spotkania z Radami Sołeckimi w trakcie 

których  dyskutowano  jak  rozdysponować  środki  zapisane  w  budżecie  na 

remonty dróg, ustalono również, że dostarczany będzie materiał do cząstkowych 

remontów,  a  mieszkańcy  we  własnym  zakresie  go  rozplantują.  Odbyło  się 

również spotkanie z firmą Gaz – System, jest to inwestor budowy gazociągu 

wysokiego ciśnienia od miejscowości Płoty, ale de facto jest  to już gazociąg 

który przebiegał będzie aż do Gdańska, będzie połączony z terminalem gazu 

stłoczonego w Świnoujściu, inwestycja powinna zakończyć się w październiku 

roku  przyszłego,  wtedy  od  2014  roku  będzie  można  liczyć  podatek  od  tej 

inwestycji.  Zaprezentował  symboliczny  czek  na  kwotę  200 000,00zł,  Gmina 

wygrała  w konkursie  Lider  Ekologii  ogłaszanym przez Wojewódzki  Fundusz 

Ochrony  Środowiska  wszystkie  cztery  zgłoszenia  zostały  ocenione  bardzo 

wysoko,  komisja  konkursowa  nie  tylko  oceniała  to  co  zostało  wysłane, 

odbywały  się  również  wizytacje  w terenie.  Poinformował,  że  w ogłoszonym 

konkursie  architektonicznym  na  opracowanie  projektu  wraz  z  koncepcją 

ekspozycji  przestrzenno  –  plastycznej  Centrum Nauki  i  Techniki  ENERGIA 

w Karlinie,  około trzydziestu  firm pobrało  specyfikację,  wpłynęły trzy prace 

z czego komisja konkursowa nagrodziła  dwie, następnie zaprezentował  pracę 

zwycięską  zgłoszoną  przez  Konsorcujm  firm:  JAZ+Architekci,  Żmijewski, 

Jaworski, Masse s.c. oraz Marcin Pietuch - Fabryka Dekoracji w Warszawie.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  dotyczącym  punktu  13  informacji  w  sprawie  przetargów 

nieograniczonych  na  zadanie  pn.  ,,Wywóz  odpadów  opakowaniowych 

i  zmieszanych”,  jakie  będą  ceny  za  wywóz  rzeczy  ze  zbiórek  selektywnych 

z terenu Gminy, bo umowa z Panem Jodko podpisana jest  do czerwca 2013 

roku, czy cena będzie wszędzie jednakowa, czy będzie to zależało od szkoły, bo 

w roku poprzednim szkoły płaciły drożej, a targowisko mniej o około 11,00zł za 

1m3.  Następnie  zapytał,  czy  wykonawca,  który  wygrał  przetarg  będzie 

przestrzegał  przepisów  i  określonej  zgodnie  z  załącznikiem  częstotliwości 

wywozu  i  odbioru  odpadów  najpóźniej  w  następnym  dniu  po  otrzymaniu 
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wezwania. Powiedział, że zgodnie z zapisami każdy z odpadów należy odbierać 

oddzielnie,  a  według  informacji  od   mieszkańców  tak  nie  jest  i  wszystko 

wrzucane jest w jeden samochód, a wydano ponad 600 000,00zł na pojemniki 

do  selektywnej  zbiórki.  Co  do  przedstawionej  prezentacji,  według 

zaczerpniętych przez niego informacji Muzeum Techniki w Warszawie nie jest 

w stanie się utrzymać z biletów i konieczne są dopłaty z budżetu Miasta i dodał, 

że  Muzeum Energii  będzie  garbem dla  budżetu,  ta  inwestycja  na  siebie  nie 

zarobi,  a  wyliczenia  przedstawiane  na  sesji  w lutym były  błędne,  zawyżone 

i nieprawdziwe.

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

co to są za znaki drogowe D-51?      

Pan  Paweł  Filipowicz  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedział, że nie 

została jeszcze podpisana umowa z Panem Jodko, odbył się tylko przetarg, są 

nieznaczne wzrosty w stosunku do ubiegłorocznej umowy, jeśli chodzi o znaki, 

to są znaki ,,kontrola prędkości”.

Pan Bogdan Piłkowski poprosił o informację, czy tak jak w roku poprzednim 

będzie różnica między Szkołą w Karlinie śmieci wywożono za kwotę 64,80zł, 

a targowiska za 54,00zł, różnica wynosi 10,80zł na 1m3 .

Pan Filipowicz wyjaśnił, że umową będą objęte tylko obiekty którymi zarządza 

Gmina, szkoły negocjują umowy bezpośrednio z przewoźnikiem, dodał, że jeśli 

chodzi o wywóz odpadów zgodnie z umową będzie to weryfikowane. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Gwóźdź  zapytał,  czy  w  umowie  będzie 

zawarte, że przewoźnik, który przetarg wygra jest zobowiązany, aby za każdym 

razem wywożąc odpady z  selektywnej  zbiórki  odbierał  osobno każdy z  tych 

materiałów, czy może wsypać wszystko do jednego samochodu i nikogo to nie 

interesuje. 



Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  odpowiedział,  że  zgodnie 

z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  przewoźnik  jest 

zobowiązany  do  odbioru  śmieci  selektywnie  i  odrębnie,  jeśli  nie  byłoby  to 

respektowane przez przewoźnika poprosił o zgłaszanie takich sytuacji.   

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  zapytał,  czy  Gminie  znany  jest 

harmonogram odbioru selektywnej zbiórki, w jakich dniach i jakich godzinach 

i  czy  można  to  skontrolować,  na  przykład  Straż  Miejska  bez  specjalnego 

zgłoszenia, ponieważ skoro są takie sygnały, należy to sprawdzić.  

Zastępca Burmistrza Karlina Pan Piotr Woś odpowiedział, że harmonogram 

jest  do  wglądu  w  referacie,  jeśli  zachodzi  konieczność  częstszego  wywozu 

śmieci, wystarczy tylko ten fakt zgłosić w Urzędzie.                   

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski  że jest wykaz punktów do 

selektywnej  zbiórki  odpadów  z  poszczególnych  miejsc  oraz  określona 

częstotliwość ich wywozu.

Pani  Barbara  Świeczka  Sołtys  –  Przewodniczący  Rady  Sołeckiej 

w Zwartowie  stwierdziła, że kiedy samochód przyjeżdża po odbiór odpadów, 

nie są one mieszane, zawsze zabierany jest tylko jeden rodzaj.  

Pan Piotr Gwóźdź zapytał, czy wszystkie umowy zawarte na wywóz odpadów 

z punktów do selektywnej zbiórki na terenie Gminy zawarte są z Gminą?

Pan Piotr Woś potwierdził, że tak jest.

Pan Jacek Miron St. Inspektor Straży Miejskiej w Karlinie  powiedział, że 

problemem jest  stłuczka  zabierana  z  pojemników o  godzinie  6-tej  rano,  ale 

poszczególne odpady zabierane są osobno. 

Ad. 5 

Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 
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informacje  na  temat  przygotowania  do  sezonu  letniego  oraz  działalności 

kulturalnej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Karlino zostały przygotowane, 

większość się z nimi zapoznała, jeśli ktoś miałby przygotowaną prezentację, to 

może ją przedstawić, ale w czasie nie dłuższym niż 10 minut i zaproponował, 

aby jeśli są pytania do konkretnych osób zostały one zgłoszone, ale nie chce, 

aby to było odtwarzanie przygotowanej informacji.

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

poprzedniej  sesji  zadał  szereg pytań Burmistrzowi na które nie dostał  żadnej 

odpowiedzi i to były pytania związane z imprezami za które odpowiada między 

innymi Referat Sportu.

Pan Piotr Gwóźdź  powiedział,  że  obecnie  jest  możliwość zadania  pytań do 

Pani Teresy Plichta – Lessnau Dyrektora Zakładu Oświaty, ponieważ nie zostały 

zgłoszone zaproponował kierowanie pytań do Pani Danuty Butrym Dyrektora 

Karlińskiego Ośrodka Kultury.

Pani Danuta Butrym Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury sprostowała, 

że w sprawozdaniu złożonym przez siebie, że świetlice w których nie będzie 

remontu  będą  otwarte  10  godzin  w  tygodniu,  natomiast  w  świetlicy 

w Zwartowie i Garnkach nie będzie zajęć ze względu na remont.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  z  jakich  pieniędzy  będą  remonty  w  świetlicach  w  Domacynie, 

Zwartowie,  Garnach  i  Kowańczu,  ze  względu  na  źle  wykonane  prace 

remontowe  przy  termomodernizacji,  pomieszczenia  zostały  zalane,  są  tam 

zacieki wewnątrz i na zewnątrz budynku, odbiory zostały podpisane przy bardzo 

dużych  brakach.  Świetlice  pracują  po  10  godzin  w  tygodniu  w  okresie 

wakacyjnym,  w  innym czasie  po  5  –  6  godzin,  na  poprzedniej  sesji  podał 

przykład świetlicy w Gminie Sławoborze, nie wszystkie gminy podają w jaki 

sposób pracują świetlice w okresie wakacji, jak są czynne. Gmina Biesiekierz – 

dziesięć świetlic,  każda jest czynna 40 godzin tygodniowo, pięć – sześć razy 



w tygodniu, tam też wykonano termomodernizację,  ogrzewanie w większości 

gazowe, w świetlicach jest Internet, tam można było świetlice wyremontować 

by  były  one  czynne.  W Gminie  Karlino  wydano  1 000 000,00zł  na  remont 

czterech świetlic, prace zostały wykonane niechlujnie, zalane pomieszczenia, po 

co tyle pieniędzy wydaje się na świetlice, jeśli się z nich nie korzysta? Niech 

mieszkańcy z nich korzystają. Burmistrz co chwilę w gazetach umieszcza swoje 

zdjęcia jak dużo jest zrobione, po co to jest robione jeśli się z tego nie korzysta? 

W wielu przypadkach jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.

Pani  Danuta  Butrym  odpowiedziała,  że  padło  pytanie,  jak  będą  wyglądały 

koszty jeśli zostaną zatrudnieni w świetlicach pracownicy na pół etatu, zostało 

to  przedstawione  Przewodniczącemu  Rady  i  jest  do  wglądu.  Jeśli  chodzi 

o remonty, które były przeprowadzone i będą przeprowadzane Pan Filipowicz 

udzieli konkretnej odpowiedzi.

Pan  Paweł  Filipowicz  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej 

i  Ochrony  Środowiska  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  powiedział,  że 

ustalony został przegląd gwarancyjny, zgodnie z umową wykonawca w okresie 

pięciu lat odpowiada za wszystkie usterki i do 15 czerwca br mają być usunięte 

wszystkie usterki powstałe z jego winy i na jego koszt, ponadto zobowiązał się 

do wykonania prac związanych z naprawą uszkodzenia elewacji spowodowanej 

przez mieszkańców, jest również zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Jeśli chodzi o następne remonty świetlic, to planowane są one od miesiąca lipca.

Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział  że  jeśli  zatrudnia  fachowca,  który  ma 

wyremontować  mu  dach,  w  wyniku  czego  zalany  zostanie  cały  dom,  to 

fachowiec powinien wyremontować na swój koszt to co uszkodził, tak jak było 

w świetlicy w Domacynie.

Pan  Paweł  Filipowicz  odpowiedział,  że  w  momencie  odbioru  świetlicy  po 

remoncie  nie  można  było  stwierdzić,  że  dach  przecieka,  a  wszystkie  usterki 

które powstały są w wyniku prac wykonawcy zostaną usunięte na jego koszt 

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

czy zaplanowane 10 godzin zajęć w tygodniu, to ścisły harmonogram w jakie to 

będzie dni i w jakich godzinach?      

Pani Danuta Butrym Dyrektor KOK odpowiedziała, że 13 czerwca odbędzie 

się spotkanie wszystkich opiekunów świetlic, zaprosiła również sołtysów jeśli 

chcą w nim uczestniczyć i na tym spotkaniu zostaną uzgodnione dni i godziny 

otwarcia świetlic.

Pani  Iwona Wysocka – Chudziak Kierownik Referatu  Sportu,  Turystyki 

i  Rekreacji  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  zwracając  się  do  sołtysów 

powiedziała, że w miejscowościach w których są boiska, jeśli będą chętne dzieci 

zostaną zorganizowane zajęcia z animatorem sportu. 

Pan Bogdan Piłkowski  zwrócił  się z prośbą do Pani  Wysockiej  – Chudziak 

przypominając,  że  na  poprzedniej  sesji  zadał  pytania  Burmistrzowi,  ale  nie 

otrzymał  odpowiedzi,  dlatego  chciałby  uzyskać  od  niej  odpowiedź  jak 

wyglądają  przygotowania  do  imprez,  czy  są  prowadzone  rozmowy 

z hotelarzami, ilu będzie gości z Niemiec, w jakich hotelach będą nocować, ile 

będą  kosztowały  noclegi,  czy  wystąpiono  o  koncesje  na  alkohol,  czy  osoby 

które  zajmują  się  żywnością  będą  zobowiązane  do  posiadania  książeczek 

zdrowia,  czy  na  stoiskach  gdzie  będzie  sprzedawana  żywność  będą  kasy 

fiskalne, czy o imprezie będzie powiadomiony Sanepid, który będzie sprawdzał, 

czy to jest wszystko zgodnie z przepisami? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  odpowiedział, że wszystko jest na 

właściwych torach, imprezy przygotowywane są systematycznie, przyznano już 

wszystkie  decyzje z POMERANI, są one pozytywne i  wszystko jest  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pani Tamara Korzeniowska członek Komisji powiedziała, że temat informacji 

to przygotowanie do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej i sportowej na 

terenie  Miasta  i  Gminy Karlino,  a  brak jest  informacji  dotyczącej  animatora 



sportu, tego co było do tej pory?

Burmistrz  Karlina  Pan  Miśko  przypomniał,  że  jest  to  przygotowanie  do 

sezonu letniego, to co ma być. 

Pan Piotr Gwóźdź zaproponował, aby na następną sesję została przygotowana 

informacja na temat tego jaki wpływ na działalność kulturalną i sportową ma 

zatrudniony animator sportu. 

Pan Waldemar Miśko  zachęcił  wszystkich mających dostęp do Internetu do 

zarejestrowania się na newsletterze Gminy Karlino, każda z  zarejestrowanych 

osób otrzymuje na bieżąco informacje, a wówczas nie byłoby takich pytań, są 

tam  również  informacje  o  sukcesach  młodych  dzieciaczków,  a  sukcesy  są 

imponujące.

Radny  Rady  Miejskiej  Pan  Bogdan  Piłkowski  zwracając  się  do 

Przewodniczącego Rady stwierdził,  że dalej  nie otrzymał ile będzie wynosiła 

opłata za hotel, za noclegi, gdzie będą nocować, to nie ma być odpowiedź, że 

zgodnie z przepisami i dodał zwracając się do Burmistrza stwierdził mów Pan 

Panie  Miśko,  odpowiedź  ,,kawa  na  ławę”  jakie  będą  opłaty,  czy  znów  po 

160,00zł za nocleg w geesie?

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Gwóźdź  powiedział,  że  nie  udzieli 

odpowiedzi, bo jej nie zna i zwrócił się  z pytaniem do Pana Miśko, czy jest on 

w stanie udzielić odpowiedzi Panu Piłkowskiemu? 

Pan Waldemar Miśko  stwierdził,  że nie rozumie odzywki ,,mów Pan Panie 

Miśko”, gdyby został poproszony powiedziałby to co wie, ale na dziś nie może 

powiedzieć  co  ile  będzie  kosztowało,  bo  obowiązują  przepisy  dotyczące 

zamówień  publicznych,  co  będą  radni,  jako  członkowie  Komisji  Rewizyjnej 

kontrolować.

Ad. 6
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Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie poinformował 

obecnych,  że  informacje  na  temat  sportu  w  szkołach  została  złożona  przez 

Uczniowski  Klub  Sportowy,  Prezes  UKS  Pani  Sochacka  obecna  była  na 

posiedzeniu Komisji Oświaty na którym przedstawiała informację.

Pani Beata Pawlik członek Zarządu UKS powiedziała, że jeśli zostaną zadane 

pytania dotyczące działalności UKS zostaną one zanotowane i przekazane Pani 

Prezes.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z  pytaniem  dotyczącym  złożonej  informacji,  z  której  wynika,  iż  przyznana 

została z budżetu Gminy dotacja w wysokości 4 000,00zł na pokrycie kosztów 

transportu, napisano też, że UKS zajmuje się szkoleniem uczniów Gimnazjum 

i  Szkoły  Podstawowej  w  Karlinie  w  zakresie  piłki  koszykowej,  siatkowej, 

ręcznej,  nauki  pływania,  jazdy na łyżwach oraz  marsze długodystansowe, ile 

godzin w tygodniu przeznaczone jest na te zajęcia poza pływaniem, gdzie się 

szkoli piłkę koszykową, siatkową, ręczną, ilu uczniów z tego korzysta i z jakich 

środków jest to finansowane?    

Pan  Andrzej  Maciejewski  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Karścinie 

powiedział,  że  z  reguły  wypowiada  się  na  temat  osiągnięć  sportowych 

uzyskanych  przez  uczniów,  ale  chciałby  również  powiedzieć  o  tym,  że 

uczniowie  klas  szóstych  w  testach  osiągnęli  wynik  wyższy  niż  średnia 

powiatową, a w Województwie średnią wojewódzką i  jest to informacja bardzo 

ważna  dotycząca  szkoły.  Dodał,  że  sukcesy  sportowe  uczniowie  osiągają 

dlatego, że kilka lat temu w szkole postawiono na aktywność i sport. Następnie 

przedstawił informację na temat osiągnięć sportowych.  

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że planowana jest wymiana murawy na boisku trawiastym, które to boisko?

Pan Maciejewski  odpowiedział,  że wymiana będzie miała miejsce na boisku 

wiejskim i dodał, że chciałby, aby dobra murawa została wykonana również na 



szkolnym boisku trawiastym. 

Załączono do protokołu informacje  przygotowane przez dyrektorów szkół  na 

temat sportu w szkołach.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  powiedział 

zwracając się do pana Zbigniewa Pawlik Dyrektora Gimnazjum w Karlinie, że 

złożonym sprawozdaniu napisano o obchodach związanych z rocznicą agresji 

ZSRR na Polskę, z okazji rocznicy wybuchu II wojny tylko pogadanka, w maju 

jest  święto  Dzień  Flagi  RP,  jest   maj,  zakończenie  wojny  w której  kilkaset 

tysięcy żołnierzy radzieckich zginęło, zostawili rodziny broniąc Polski, czy nie 

można byłoby tego włączyć, żeby było więcej na ten temat uroczystości, apeli, 

żeby młodzieży przypomnieć dzięki komu tu jesteśmy, te święta też powinny 

być  uwidocznione,  aby  młodzież  uczyć.  To  co  jest  z  zachodu  jest  bardzo 

uwidocznione, to co ze wschodu, tego nie widać. Obchodzony jest Katyń gdzie 

zginęło 25 000 ludzi, to co zrobili Rosjanie, Powstanie Warszawskie, a to, że 

zginęło tyle osób jest pomijane. Podkreślił, że należałoby położyć nacisk na inne 

daty również. 

Pan  Zbigniew  Pawlik  Dyrektor Gimnazjum w  Karlinie  odpowiedział,  że 

w  dniu  1  września  najważniejszym  wydarzeniem  jest  rozpoczęcie  roku 

szkolnego, ale zawsze jest pogadanka na temat wybuchu II Wojny Światowej. 

Obchody rocznicy agresji  ZSRR na Polskę powiązane są również z rocznicą 

wybuchu Wojny Światowej, wielokrotnie organizowane były różne uroczystości 

na które zapraszani byli również radni, odbywały się przedstawienia związane 

z tymi wydarzeniami, nie tylko nawiązujące do daty wkroczenia sowietów do 

Polski, przy okazji wydarzeń 17 września jest wszystko. Wydarzenia majowe 

obchodzono jednocześnie, ale  tak się złożyło, że 1 maja 2011 roku Papież Jan 

Paweł  II  został  ogłoszony  błogosławionym,  a  postać  ta  jest  ważniejsza  niż 

obchody związane ze Świętem Pracy, wydarzenia zostały upamiętnione poprzez 

posadzenie  dębu  i  postawienie  tablicy  pod  hasłem ,,Bóg,  Honor,  Ojczyzna”. 

Może  brakło  słowa  wspominającego  Święto  Pracy,  być  może.  Jeśli  chodzi 
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o daty 8 i 9 maj powiedział, że walczy z tymi datami, przez wiele lat uczono 

Polaków, że to  data  zakończenia  wojny,  ale  to  były  kłamstwa,  wojna trwała 

dalej. Nie była zorganizowana wielka uroczystość związana z tymi obchodami, 

ale  zostało  to  święto  uczczone  idąc  wraz  z  uczniami  szkół  Podstawowej 

i Gimnazjum na spotkanie z kombatantami i sybirakami, odśpiewano im 100 – 

lat.  Dodał,  że  w Gimnazjum historia  XX wieku nie  jest  przerabiana,  jedyna 

możliwość  na  przekazanie  wiedzy  to  są  obchody  rocznic.  Od  dwóch  lat 

obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych, jest to bardzo ważne wydarzenie. 

Podkreślił,  że  nie  umniejsza  roli  żołnierzy  armii,  która  szła  ze  wschodu 

i w szeregach Ludowego Wojska Polskiego wyzwalali te ziemie, ale to byli Ci, 

którym nie udało się ,,załapać na pociąg” Generała Andersa. 

Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział,  że na 

dzień  10  czerwca  planowany  jest  organizowany  już  po  raz  dwudziesty  Bieg 

Papieski,  w trakcie którego odbędą się biegi  integracyjne dzieci  i  młodzieży, 

zaczyna się od biegu przedszkolaków i podkreślił, że w roku ubiegłym w grupie 

przedszkolaków  było  znacznie  więcej  uczestników,  niż  w  grupie  uczniów 

gimnazjum.  Należy  się  zorientować  w  jaki  sposób  zachęcić  uczniów  do 

większego uczestnictwa.    

Pani Beata Pawlik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie powiedziała, że 

jest  mała  liczba  uczestników  w  wieku  szkolnym,  ponieważ  jest  to  słabo 

rozpropagowane, ponadto dzieci w przedszkolu biegną bo lubią, a starsze dzieci 

liczą się już z przegraną. Przypomniała też, że Szkoła Podstawowa w Karlinie 

nosi imię 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i nikt nie wpadł na pomysł zmiany 

imienia,  dodała,  że  w roku bieżącym połączone  zostały  obchody wszystkich 

majowych  rocznic  także  Święta  Szkoły.  Poinformowała,  że  z  okazji  świąt 

majowych  uczniowie  Szkoły  wystąpią  w przerwie  obrad  z  przedstawieniem. 

Podsumowała, że nie liczą się tylko wyniki w szkołach klas szóstych, ale praca 

przez cały rok szkolny.

Pani  Iwona Wysocka – Chudziak Kierownik Referatu  Sportu,  Turystyki 



i  Rekreacji  w  Urzędzie  Miejskim w  Karlinie  stwierdziła,  że  wysyłane  są 

zaproszenia  do  szkół  zachęcające  do  uczestnictwa  w  Biegu  Papieskim,  ale 

uczniowie nie są zainteresowani.

Ad. 7

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że  informacje  dotyczące  działalności  i  funkcjonowania  stowarzyszeń 

i klubów sportowych na terenie Miasta i Gminy Karlino zostały złożone przez 

Ludowy Klub Sportowy ,,Płomień” Pobłocie Wielkie, Miejski Klub Sportowy 

,,Sokół”  Karlino  oraz  Międzyszkolny  Ludowy  Uczniowski  Klub  Sportowy 

Karlino.  Jeśli  będą  pytania  do  przedłożonych  materiałów  zostaną  one 

przekazane do przedstawicieli poszczególnych klubów. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że z tego co się orientuje źle się dzieje na stadionach piłkarskich, w Karlinie 

również i zwróciła się  z pytaniem do Prezesa MKS ,,Sokół”, czy podjęte zostały 

jakieś  kroki,  aby  coś  poprawić  w  sferze  bezpieczeństwa,  może  spotkania 

z prezesami, czy kibicami, a następnie zapytała,  jakie kwoty wydaje klub na 

ochronę  meczów?  Jeśli  byłyby  to  duże  kwoty,  należałoby  się  zastanowić 

i przeznaczyć je na inne zadania, na przykład zakup sprzętu.   

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie  poprosił o zapisanie 

w protokole prośby do Pana Prezesa Klubu ,,Derby” z Karścina o przedłożenie 

informacji dla radnych na temat funkcjonowania klubu. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

powiedział,  że  jeden  z  mieszkańców  zadał  mu  pytanie  i  prosił  o  jego 

skierowanie do Burmistrza na temat ostatniego meczu podwyższonego ryzyka 

cyt. ,,dlaczego mecze organizowane są dla chuliganów i jak mają się na nim 

odnaleźć normalni kibice, którzy chcą przyjść z dziećmi”?
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Pan  Waldemar  Miśko  Prezes  MKS  ,,Sokół”  odpowiedział,  że  na  temat 

wysokości kosztów na ochronę wypowie się Pani Teresa Plichta – Lessnau. Za 

organizację meczu odpowiedzialny jest klub sportowy, jest odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo  na  samym  obiekcie.  Mecze  zgodnie  z  ustawą  o  masowych 

imprezach  o  podwyższonym ryzyku  takie  jak  mecz  z  ,,Iskrą”  i  Bobolicami 

należało zapewnić bezpieczeństwo, to spoczywa na organizatorze i w tym celu 

zatrudniono firmę ochroniarską. Niestety pomimo, iż przepisy prawa zezwalają 

na to, Policja nie chce wchodzić na stadion, tylko jeśli coś się wydarzy, to wtedy 

na  pisemne  zawiadomienie  organizatora,  będzie  interwencja.  Domagał  się 

obecności Policji od samego początku i gdyby nie fakt, że kibice z Białogardu 

przyjechali  w  nielicznej  grupie,  nie  było  kibiców  ,,Gwardii”  Koszalin, 

z  Wejherowa,  można  byłoby  się  spodziewać  ,,zadymy”,  zatrudniona  firma 

ochroniarska  nie  poradziłaby  sobie,  a  jeśli  taka  firma  sobie  nie  poradzi 

odpowiada za to organizator. Prawnym problemem jest to, że ochroniarze nie 

mogą używać pałek, utrzymanie ładu może się odbywać tylko przy udziale rąk, 

kajdanek  i  miotacza  gazu.  Przed  meczem  z  ,,Iskrą”  odbyło  się  spotkanie 

z  czołowymi  działaczami  kibiców  do  których  zaapelował  o  utrzymanie 

porządku. Gdyby przyszli tylko kibice z Karlina i Białogardu obyłoby się bez 

ekscesów, ale wśród kibiców Karlińskich była duża grupa z Dygowa, Wrzosowa 

i  Kołobrzegu  i  de  facto  kibice  kołobrzescy  najbardziej  rozrabiali  i  rzucali 

petardy,  zakrywali  twarze,  ale  wszyscy  są  zidentyfikowani,  ponieważ  był  to 

meczy  podwyższonego  ryzyka  to  zostaną  wyciągnięte  wobec  nich  większe 

konsekwencje. Dzięki temu, że obserwator, który obecny był na meczu wydał 

bardzo  dobrą  opinię  odnośnie  zabezpieczenia  kara  dla  Klubu wyniosła  tylko 

100,00zł.  Mecz  z  Bobolicami  przez  Policję  został  potraktowany  jako  mecz 

podwyższonego ryzyka i były dwa wyjścia, albo zamknąć stadion i zapłacić 500 

– 600 zł  za  zatrudnienie  kilku ochroniarzy,  albo zorganizować tak jak mecz 

z ,,Iskrą”. Podjął decyzję, aby odbyć mecz bez obecności kibiców, po przerwie, 

kiedy  wszyscy,  którzy  mieli  na  początku  ochotę  rozrabiać  i  pozostali  tylko 

prawdziwi  kibice  stadion  został  otwarty.  Mecze  nie  są  organizowane  dla 



chuliganów, tylko dla kibiców, a nie ,,pseudokibiców”, przepisy prawa w Polsce 

powinny się zmienić, należy brać przykład z państw które sobie poradziły z tym 

problemem, takim przykładem jest Anglia, ale nie uda się zapanować nad tym 

bez udziału Policji.  W Anglii  nikt  nie  wybiega na murawę,  nie ma ochrony, 

policjantów. Jeśli będą pseudokibice, a Policja będzie reagowała tak jak do tej 

pory, to należy być pełnym obaw co dalej. Na spotkaniu z aktywnymi kibicami 

padały deklaracje dotyczące utrzymania porządku, ale osoby te nie są w stanie 

też zapanować nad wszystkim, mogą tylko nawoływać do zachowania porządku 

i  takie  sytuacje  były,  nie  udało  się  doprowadzić  do  spotkania  kibiców 

z Białogardu.                

Pani Teresa Plichta – Lessnau powiedziała, że za ochronę pierwszego meczu 

zapłacono 6 000,00zł, za drugi mecz 662,50zł.

Pan  Tomasz  Rusiecki  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  powiedział,  że 

obecnie nie ma mody na kibicowanie, jeszcze kilka lat temu wszystkie ławeczki 

na meczach były zajęte, dziś nie wiadomo dlaczego, ale obecności karliniaków 

na meczach jest niewielu i na inne mecze, nie wysokiego ryzyka można przyjść. 

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

powiedział, że klub prowadzi szkolenie z zakresu kultury fizycznej. O sukcesach 

w sporcie można było przeczytać w prasie, najważniejsze to Mistrzostwa Polski 

Juniorów  i  Juniorek,  cztery  medale,  to  młodzież  w  wieku  17  –  18  lat, 

w przyszłości Mistrzostwa Polski Kadetów, faza eliminacji przeszła pozytywnie, 

to młodzież w wieku 15 – 16 lat. W roku bieżącym zadebiutowano w boksie 

seniorskim,  organizowany  był  w Karlinie  turniej  Grand  Prix  Pucharu  Polski 

Seniorów w Boksie zdobyto dwa złote medale, jeden brązowy, trzecie miejsce 

drużynowe.  Drużyna  funkcjonuje  od  czterech  lat,  a  już  odnosi  sukcesy. 

Zadebiutowano  również  na  Mistrzostwach  Polski  Seniorów  i  nadarzyła  się 

okazja,  żeby  Mateusz  Polski  startował  w  kwalifikacjach  olimpijskich 

w kategorii niższej od 6 kilogramów, pojechał na kwalifikacje olimpijskie do 

Turcji, nie udało się uzyskać kwalifikacji, ale to dopiero pierwszy rok seniorów. 
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Narodowy Turniej  Feliksa  Stamma w Warszawie,  gdzie  dwóch  zawodników 

reprezentowało  Gminę  Karlino,  obaj  dotarli  do  finału,  Sasun  Karepetjan 

i  Mateusz Polski  to również duży sukces i  zdobyte doświadczenie na pewno 

w przyszłości zaprocentuje. Jest spora grupa młodzików którzy coraz częściej 

się pokazują, takim narybkiem jest Sebastian Gwóźdź.

Pan  Tomasz  Rusiecki  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie zwrócił  się 

z pytaniem o nową grupę, czy jest to grupa wchodząca w skład klubu, czy to 

nowa sekcja, czy odrębna grupa karliniaków ?  

Pan  Tomasz  Różański  odpowiedział,  że  zwracano  się  do  niego,  czy  nie 

stworzyłby dodatkowej grupy w Karlinie, taka grupa powstała, są to zawodnicy 

pomiędzy 20 a 30 rokiem życia,  zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, 

został  zatrudniony  trener,  instruktor  który  prowadzi  zajęcia,  są  to  mieszane 

sztuki walki, zawodnicy trenują już od roku i wystartowali  na Mistrzostwach 

Polski, jeden z nich zdobył srebrny medal.

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

o sukcesach sportowych czyta w gazetach, ale czy są jakieś postępy w nauce, 

trener nie wspomniał też o stracie, o młodym człowieku który odszedł.

Pan Tomasz Różański odpowiedział, że nie mówił o Pawle Polskim, bo jest to 

bardzo  bolesna  strata.  Jeśli  chodzi  o  wyniki  w  nauce  jest  w  kontakcie 

z nauczycielami, stara się to doglądać, ale nie zawsze ma wpływ na wyniki. 

     

Ad. 8

Pan  Jan  Korzeniowski  Radny  Rady  Powiatu  Białogardzkiego  wrócił  do 

poprzedniego punktu mówiąc, że dobrze,  iż trafił  się trener co widać, dobrej 

klasy,  może  uda  się  Panu Różańskiemu trochę  boks  w Polsce  rozruszać,  bo 

obecnie reprezentacja Polski nie uzyskała żadnej kwalifikacji olimpijskiej. Od 

ostatniego spotkania  na sesji  Rada Powiatu  obradowała  dwa razy,  w okresie 



międzysesyjnym został oceniony stan bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku, 

radni  otrzymywali  informację  na  temat  działalności  Wioski  Dziecięcej  SOS, 

sprawozdanie  z  realizacji  Programu  współpracy  z  Organizacjami 

Pozarządowymi,  rozpatrzono  i  podjęto  15  uchwał,  na  ostatniej  sesji 

przedstawiono informacje na temat stanu sanitarnego Powiatu i przygotowania 

do sezonu letniego, działalności Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie oraz 

Działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku.

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie  zwrócił się z prośbą, 

chodzi o drogę do Karścina przy której wycięto kilkanaście drzew, a nie zostały 

usunięte  pnie,  zarosły  teraz  trawą,  nie  są  widoczne,  a  jest  to  bardzo 

niebezpieczne, powinno to zostać zakończone jak najszybciej.    

Pan Jan Korzeniowski obiecał interwencję w tej sprawie. 

Pani Angelika Maszkiewicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie  zwróciła się 

z pytaniem, czy jest już znana data remontu mostu w Malonowie i czy odbył się 

już przetarg?

Radny Rady Powiatu Pan Korzeniowski odpowiedział, że sprawa jest w toku.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  zwrócił się 

z  pytaniem w związku  z  budową bloku operacyjnego  jaka  jest  w tej  chwili 

sytuacja finansowa Powiatu?

Pan Jan  Korzeniowski  odpowiedział,  że  Szpital  w  dalszym ciągu  generuje 

długi, na dzień dzisiejszy jest to kwota 1 500 000,00zł, wiele powinna wyjaśnić 

sesja  czerwcowa,  przedstawiony  zostanie  plan  strategiczny,  jest  zatrudniony 

nowy menadżer, a długi nadal są.   

Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że w tym roku mija termin rozwiązania kwestii 

zadłużenia,  Szpital  nie  powinien  więcej  generować  długu,  albo  trzeba  go 

zamknąć.  Kwestia  Szpitala  jest  bardzo ważna,  cały  czas generuje  zadłużenie 

i  dochodzi  do tego budowa bloku operacyjnego,  to  powoduje całą  absorpcję 
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środków  Powiatu  i  nie  ma  na  przykład  na  remont  drogi  do  Lubiechowa. 

W interesie również Gminy Karlino jest, aby te problemy zostały rozwiązane jak 

najszybciej.  Podziękował za wsparcie przy budowie hali,  ale ten temat został 

dawno omówiony i umowa podpisana wiele lat temu. 

Pan Jan Korzeniowski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego poinformował 

obecnych, że była prośba do gmin o jakieś symboliczne pieniądze do budowy 

bloku operacyjnego i zwrócił się z pytaniem do Burmistrza jak Gmina Karlino 

pomoże  Szpitalowi?  Powiat  inwestuje  3 000 000,00zł  w budowę hali,  to  jak 

Burmistrz i Rada wesprze Szpital?      

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że jeśli jest to powrót do 

spotkania  na  którym  on  też  był  obecny  przyjechał  Wicestarosta,  Starosta 

i  Dyrektor  Szpitala  Powiatowego,  została  przedstawiona  kilkuminutowa 

prezentacja  głównie  z  danymi historycznymi,  podkreślił,  że  nigdy  nie  padło 

z  jego  strony  ani  Pana  Burmistrza,  że  nie  będzie  wsparcia,  poproszono 

o  uzupełnienie,  przedstawienie  jakiegoś  planu  strategicznego.  Żeby  Gmina 

weszła  jako  udziałowiec  do  spółki  musi  być  plan  strategiczny,  finansowy. 

Przekształcenie tego Szpitala w Spółkę, co potwierdził  jego dyrektor na sesji 

w  Karlinie  nie  jest  żadnym  panaceum.  Jeśli  się  okazuje,  że  planu  nie  ma, 

a menadżer który został powołany decyzją Zarządu nie sprostał wymaganiom, 

jeśli  długi  są  nadal  generowane,  zostali  zatrudnieni  specjaliści  z  najwyższej 

półki, ale jak to się przełożyło na wyniki finansowe, Szpitala chyba na to nie 

stać?  Teraz  byłoby tak,  że  Gmina Karlino miałaby się  dorzucać  do tego,  że 

lekarz  zarabiałby  tam  30 000,00zł,  ponieważ  podjęto  próbę  ratowania 

i  ściągnięto  specjalistów,  żeby  Narodowy  Fundusz  Zdrowia  nie  zerwał 

kontraktów. W jego ocenie były to działania, mające na celu uratowanie tego co 

było, w inny sposób by się nie udało, stąd tak duże gaże, a w konsekwencji 

pomimo drobnych obniżek kosztów Szpital przynosi straty, większość kosztów 

około  90%  generują  wynagrodzenia,  tak  naprawdę  nie  było  wielkiego  pola 

manewru do redukcji  kosztów innych.  Do tej  pory  nie  został  przedstawiony 



żaden plan.     

Pan Jan Korzeniowski powtórzył, że sesja czerwcowa będzie decydująca i na 

niej ma być przedstawiona propozycja rozwiązania sytuacji.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zapytał, co oznacza ,,symboliczne” 

środki, jaka to kwota?   

Radny Pan Jan Korzeniowski odpowiedział, że mówił o kwocie 30 000,00zł.

Pan Waldemar Miśko  powiedział,  że 30 000,00zł nie jest w stanie uratować 

szpitala który generuje rocznie straty na poziomie kilku milionów złotych, teraz 

jest to już kwota długu kilkanaście milionów. 

Pan Korzeniowski odpowiedział, że dług wynosi 9 000 000,00zł.

Pan Waldemar Miśko  stwierdził,  że 9 000 000,00zł było już dwa lata temu. 

Jest  zdziwiony,  że  dopiero  po  półtorarocznym  zarządzaniu  przez  obecnego 

dyrektora  radni  otrzymają  plan  strategiczny.  Taki  plan  powinien  być 

przedłożony po zaznajomieniu się dyrektora z sytuacją Szpitala, maksymalnie 

po trzech miesiącach. Głosy mówiące o tym, że to co jest robione w tym szpitalu 

nic nie da padały od początku, tylko nikt nie wziął tego pod uwagę. Problem się 

zacznie  1  lipca  br.,  kiedy  trzeba  będzie  podjąć  decyzję  i  albo  zlikwidować 

szpital,  albo  założyć  spółkę,  to  wynika  z  przepisów.  Długi,  które  szpital 

wygeneruje przejdą na Powiat, chyba że znajdzie się naiwny ktoś, kto wejdzie 

do  spółki  i  będzie  je  spłacał  razem  z  Powiatem.  Być  może  będzie 

zainteresowane tym Miasto Białogard,  tak jak jest  wejściem do Spółki.  Jeśli 

chodzi o budowę bloku operacyjnego uważa za poważny błąd podjęcie decyzji 

o realizacji inwestycji za ponad 10 000 000,00zł ze środków własnych. Złożył 

konkretna  propozycję  pomocy  ze  strony  Gminy  Karlino,  ponieważ  blok 

operacyjny ma zostać oddany w 2016 roku zaproponował przygotowanie się do 

następnego okresu programowego, który się zacznie w 2014 roku i  pozyskać 

środki  z  zewnątrz,  natomiast  na  udział  własny  złożyłyby  się  wszystkie 

samorządy.  Dziś  jeśli  chodzi  o  symboliczne  kwoty  na  inwestycje,  na  spłatę 
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długów to nic nie da, co rok jeśli Szpital zwracał się z prośbą o pomoc przy 

zakupie sprzętu to ją otrzymywał. Gmina Karlino w tym roku i następnym jest 

w  okresie  bardzo  poważnych  wydatków  inwestycyjnych,  na  dziś  nie  są 

zbilansowane środki  na  halę  sportową,  dlatego  propozycja,  aby przygotować 

wnioski,  starać  się  pozyskać  środki  zewnętrzne  w następnym okresie  i  blok 

operacyjny  zbudować.  W  roku  2014  –  2016  zostaną  w  Gminie  Karlino 

pokończone inwestycje i będzie zupełnie inna sytuacja, ale dziś jest tak jak jest. 

Wyraził obawę co do przyszłości Szpitala, to co się stało z lekarzami, którzy 

zarabiają po 30 000,00zł, faktem jest, że są to dobrzy lekarze, ale to kosztuje. 

Nawet  jeśli  Szpital  zostanie  przekształcony  w  spółkę,  to  trzeba  mieć 

świadomość, że zadłużenie które do tej pory rośnie, będzie spłacał Powiat, a to 

oznacza  zgodnie  z  tym co  powiedział  Pan  Raczewski  Wicestarosta  Powiatu 

Białogardzkiego, że nie będzie żadnych inwestycji drogowych. A to co Powiat 

robi w kwestii dofinansowania hali dziękował już wielokrotnie i o tym pamięta, 

Gmina Karlino nie odżegnuje się od gestu w drugą stronę, ale nie w tym roku 

i następnym.            

Pan Jan Korzeniowski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego powiedział, że 

z tego co usłyszał zaproponowałby Pana Miśko na menadżera tego Szpitala, bo 

wszystko  wie  najlepiej.  Następnie  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy  znany  jest 

Burmistrzowi  szpital  w  którym nie  ma  długów?  To  jest  systemowa sprawa. 

Dodał, że miesiąc wcześniej na sesji mówiono, że będzie 6 000 000,00zł na halę 

widowiskowo – sportową, a okazało się, że nie tyle przyznano, tylko połowę, 

ponadto  wynagrodzenie  pracowników  jest  tajemnicą,  skąd  Burmistrz  ma 

informacje ile lekarze zarabiają w Szpitalu?

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  powiedział,  że  wynagrodzenie  jest 

tajemnicą,  ale w trakcie  spotkania  w sprawie szpitala  zostało zadane pytanie 

dyrektorowi, który nie powiedział wymieniając pracowników po nazwisku, ale 

podał  średnie  zarobki,  że  kiedy  nie  było  lekarzy  oscylowały  one  w kwocie 

15 000,00zł na jeden etat,  mogło być tak, że jeden miał 40 000,00zł,  a drugi 



20 000,00zł, czy 10 000,00zł, ale na któreś sesji wyraźnie powiedział, że zarobki 

są większe. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział że zna szpitale które 

nie  są  zadłużone,  gdyby  Pan  Korzeniowski  był  zainteresowany,  to  by  się 

dowiedział.  W  Województwie  Zachodniopomorskim,  jeśli  chodzi  o  szpitale 

Wojewódzkie,  a  jest  ich kilkanaście to jeden,  czy dwa jakieś długi generują, 

a reszta jest na tzw. Plusie.  Jest stowarzyszenie,  którego członkami są ludzie 

zarządzający  tymi  szpitalami,  powiatowymi  również  wystarczy  do  nich  się 

zwrócić,  a  można otrzymać informację na ten temat. Jest  wiele takich, które 

generują długi, ale stwierdzenie, że jest to wina systemu jest niewłaściwe. Jeśli 

od początku tak się zakłada winę systemu, to nic nie da podjęcie jakichkolwiek 

działań.  Po rozmowie z  dyrektorem odniósł wrażenie,  że nie bardzo wie on 

o  czym  mówi,  a  szokujący  jest  fakt,  że  dopiero  po  półtora  roku  będzie 

przedkładany  plan,  to  na  jakiej  podstawie  zarząd  ocenia  działania  dyrektora, 

skoro  nie  ma  żadnego planu działania.  Będzie  kilkanaście  milionów długów 

i  niepewna  przyszłość.  Ten  Szpital  ma  pewien  bardzo  dobry  produkt  który 

można sprzedać w Polsce, to oddział rehabilitacji i na nim powinno budować się 

markę.  Jaki  jest  sens  dziś  konkurowanie  oddziału  wewnętrznego, 

ginekologiczno  –  położniczego,  ze  szpitalem w Kołobrzegu,  czy  Koszalinie, 

o wyższej referencji, lepszym sprzęcie, to jest XXI wiek, lepiej współpracować, 

bo Szpital Powiatowy w Białogardzie nigdy nie wygra takiej konkurencji. Część 

osób  była  obecna  na  Gali  Biznesu  w  Białogardzie,  jeśli  najważniejszymi 

firmami w tym Powiecie jest Szpital i Zakład Karny i to się chwali, to nie jest 

dobrze, a nie wymienia się firmy zatrudniającej ponad 400 osób HOMANITU, 

taki sposób myślenia dla mieszkańców jest bardzo smutny. 

Pan Jan Korzeniowski powiedział, że przed chwilą Burmistrz mówił o tym, że 

rehabilitacja przynosi zyski i tak jest rzeczywiście. Jeśli chodzi o menadżera, to 

trzeba  było  dać  szanse,  jest  zatrudnionych  500  osób,  niektórzy  twierdzą,  że 

powinno być 400, a menadżer mówi, że nie, bo na danym oddziale powinno być 

pięć  pielęgniarek,  są  przepisy  które  to  wyraźnie  regulują.  Szpital 
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23 000 000,00zł  z  budżetu  państwa,  oświata  około  20 000 000,00zł,  Powiat 

środków własnych około 8 000 000,00 zł i za to należy wybudować most, skosić 

trawę, czy dbać o drogi.

Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że przed 

chwilą mówiono o tym, że jest to kwota 30 000,00zł za etat i zapytał, czy za 

etat,  czy  wykonana  pracę.  Burmistrz  zarabia  11 000,00zł,  ale  ma  dodatkową 

działalność, reprezentuje Gminę w Dorzeczu Parsęty, jest w Radzie Nadzorczej 

RWiK i są to też dodatkowe pieniądze, tak jak tu, że nie jest to 30 000,00zł za 

goły etat.

Pan  Piotr  Gwóźdź  odpowiedział,  że  zacytował  słowa  Dyrektora  Dawid, 

30 000,00zł  to  kwota  którą  założył  sobie  on,  dyrektor  mówił  o  15 000,00zł 

średniej, ale to już wypłaty szpitala. Dodał, że pomija aspekt zarobków lekarzy 

ogólnych,  to  jest  to  co  płaci  szpital  z  dotacji.  Mowa  jest  o  wynagrodzeniu 

lekarzy  z  tytułu  zatrudnienia,  kontraktu  w  danym  szpitalu,  nie  o  praktykę 

prywatną.  Chwaląc  się  zatrudnionymi  specjalistami,  kiedy  jest  zapewnienie 

dyrektora,  że  płaca  średnia  wynosi  15 000,00zł,  to  na  pewno lekarz  którego 

ściągnięto nie zarabia mniej niż średnia, a jeśli jest wysokiej klasy specjalistą to 

musi zarabiać więcej.  

Pan Bogdan Piłkowski  podkreślił, że jest to za wykonaną pracę, nie za etat, 

jeśli  będzie  miał  więcej  dyżurów,  to  zarobi  więcej  pieniędzy.  Jest  hierarchia 

ważności,  nie  muzeum  za  60 000,00zł,  tylko  szpital  który  jest  ludziom 

potrzebny.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gwóźdź powiedział, że każdy ma swoje 

zdanie na różne tematy, ale należy opierać się na faktach. Pan Piłkowski może 

się nie zgadzać z budową muzeum, ma do tego prawo, burmistrz może się nie 

zgadzać z tym, w jaki sposób jest zarządzany szpital i też ma do tego prawo, 

a nie chodzi o to by dyskutować, kto jest lepszym fachowcem. Faktem jest to, że 

Szpital  generuje  straty,  a  czy  jest  to  wina  zatrudnionego  menadżera,  czy 



systemu, to jest do oceny. 

Burmistrz  Karlina Pan Miśko  stwierdził,  że  zgadza się  z  jednym zdaniem 

Pana Piłkowskiego, że szpital jest potrzebny. Chyba nikt nie ma innego zdania 

na ten temat, ale problem tkwi w szczegółach, w jaki sposób, w jakim zakresie. 

Zwracając  się  do  Pana  Korzeniowskiego  stwierdził,  że  nigdy  nie  mówił,  iż 

rehabilitacja  przynosi  zyski,  bo tego dokładnie  nie  wie,  ale  rehabilitacja  jest 

pewną  marką,  którą  należałoby  wykorzystać  w  wymiarze  ogólnopolskim. 

Powiat Szczecinecki około 80 000 mieszkańców, w tamtym szpitalu pracuje 270 

osób,  szpital  nie  przynosi  strat  tylko  zyski,  inwestuje,  buduje  lądowisko  dla 

helikopterów, może warto byłoby pojechać i zobaczyć jak to funkcjonuje. 

Pan Bogdan Piłkowski  przypomniał,  że kiedy na jednej  z sesji  zarzucał,  że 

administracja  w  ZBK i  TBS  została  rozbudowana  poprzez  podział  na  dwie 

spółki, to użyto argumentu, że ludzie mają pracę, tak też jest w Białogardzie, też 

mają pracę. 

Pan  Piotr  Gwóźdź  powiedział,  że  pewnie  nie  tylko  ten  szpital  ma  wiele 

problemów, gdzie ich rozwiązanie niesie za sobą bardzo wysoką cenę, to tak jak 

kiedy  mówi  się,  że  jest  zły  system  emerytalny,  trzeba  odebrać  przywileje 

górnikom, ale nawet tu nikt nie chce ponieść ceny politycznej. Według niego 

w szpitalu w Białogardzie uda się odchudzić wszystko, ale nikt tego nie zrobi, 

bo za cztery lata będą kolejne wybory i dotyczy to nie tylko szpitala. Niektóre 

decyzje są bolesne, ale tak jest wszędzie.      

Ad. 9a

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

Rewizyjna nie wypracowały opinii w sprawie projektu, pozostałe stałe komisje 

Rady zaopiniowały projekt pozytywnie.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 
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z pytaniem dotyczącym załącznika nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2012 

roku, jest pozycja wolne środki o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 

ustawy  wolne  środki  z  poprzedniego  roku  2011,  teraz  jest  zapisana  kwota 

1 662 274zł,  a do poprzedniej  sesji  była kwota 960 670zł,  to skąd się wzięło 

nagle 700 000,00zł? 

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  wyjaśniła,  że  jest  to 

rozliczenie  wolnych  środków znajdujących  się  w  budżecie,  rozliczenie  roku 

2011. Takie rozliczenia mogą być dopiero przeprowadzone po zliczeniu roku, po 

wszystkich  sprawozdaniach,  które  przychodzą  z  Urzędów  Skarbowych 

z całej  Polski.  To jest  bardzo istotne, bo te dochody, które przekazane są od 

Urzędu Skarbowego muszą być ujęte jeszcze jako dochód roku 2011, chociaż 

przyjdą  dopiero  w  roku  2012.  Takie  rozliczenie  jest  dopiero  możliwe  nie 

wcześniej niż po 20 lutym, taki jest okres sprawozdawczy, do tego czasu muszą 

spłynąć  wszystkie  sprawozdania,  musi  być  rozliczony  cały  rok,  dochody 

wykonane i należne, podatki niewykonane, zobowiązania, stąd wychodzi kwota 

rozliczenia i są to środki z roku ubiegłego, one zostają na rachunku bankowym, 

ale  fizycznie  takiej  kwoty nie ma.  Pierwsze sprawozdanie  o  dochodach było 

20 lutego,  bo wcześniej  nie  było możliwości,  i  na  sesji  28 lutego dokonano 

pierwszego  podziału  wolnych  środków z  roku  2011,  natomiast  w  tej  chwili 

proponuje się podział ostateczny pozostałej kwoty, te środki zostały przyjęte do 

budżetu i  w załączniku nr  3  znajdują  się  kwoty,  które są odzwierciedleniem 

środków z roku 2011.  

Pani  Tamara  Korzeniowska  powiedziała,  że  pyta  dokładnie  o  terminy, 

ponieważ w sprawozdaniu budżetu za 2011 rok, które powinno być złożone na 

dzień 31 marca jest już ta kwota 1 662 274zł, pytanie dlaczego tak późno radni 

dowiadują się o tej kwocie.

Pani Krystyna Granat  odpowiedziała, że pierwszy raz radni dowiedzieli  się 

o  tych  środkach  w  lutym,  kiedy  jeszcze  nie  było  złożone  sprawozdanie 

z  wykonania  budżetu  i  kiedy  w  budżecie  zostały  ujęte  pierwsze  środki, 



wcześniej  nie  było  możliwości  się  tego  dowiedzieć,  bo  nie  było  jeszcze 

rozliczenia rocznego. Nie było wówczas konieczności ujęcia całej kwoty, w tej 

chwili przy zmianach budżetu jest decyzja o rozdysponowaniu tych środków. 

Jeżeli  do  20  lutego  jest  już  sprawozdanie  i  rozliczenie  środków,  to 

przedstawiając wykonanie budżetu do końca marca również jest to wykazane, 

bo nie można byłoby zbilansować bez tych środków roku ubiegłego.

Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pani  Korzeniowska  zapytała,  gdzie 

w takim razie znajdowały się te środki na poprzedniej sesji?

Skarbnik  Gminy  Karlino  Pani  Granat  odpowiedziała,  że  28  lutego  był 

pierwszy  podział  tych  środków na  kwotę  900 000,00zł,  a  700 000,00zł  dalej 

było w budżecie zawieszone, ale nie było jeszcze wprowadzone do przychodów 

i  rozchodów,  bo  nie  było  takiej  konieczności.  Teraz  była  konieczność 

rozdysponowania tej kwoty i jest w budżecie ujęta. 

Pani Tamara Korzeniowska  powiedziała, że nie rozumie  tego, że ,,nie było 

konieczności ujęcia”. To oznacza, że Rada nie musi wiedzieć o wszystkim?

Pani  Krystyna  Granat  stwierdziła,  że  te  środki  służą  do  zbilansowania 

budżetu, nie było takich wydatków, żeby je wprowadzać.

Pani Korzeniowska powiedziała, że mogłoby to być zmniejszenie deficytu.      

 Pani Krystyna Granat odpowiedziała, że deficyt był zbilansowany, obecnie są 

zmiany,  dlatego  została  nadwyżka  wprowadzona  do  budżetu  i  podzielone 

wszystkie środki z roku 2011.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina dodał, że nie jest prawdą, że radni 

nie  mięli  wiedzy na temat tych środków, jeśli  był  informacja,  że  jest  kwota 

1 600 000,00zł,  wiedza na temat  nadwyżki  z  roku ubiegłego była  i  jej  część 

została  rozdysponowana,  było  również  kilka  zadań,  że  nie  były  zapłacone 

faktury w roku 2011, w związku z czym nadwyżka była tak duża, trzeba było to 

przenieść  do  zapłacenia  w  roku  2012,  z  ostatecznym  rozdysponowaniem 
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nadwyżki  czekano  do  maja,  ponieważ  10  maja  obradował  Sejmik,  który 

ostatecznie zdecydował o przyznaniu środków na halę, jeśli byłaby przyznana 

całość, wówczas nadwyżka zostałaby rozdysponowana na inne zadania, dopiero 

teraz  wiadomo,  że  przyznano  w  roku  bieżącym  1 000 000,00zł,  a  następne 

2 000 000,00zł  w roku  przyszłym.  Ta  kwota  była  trzymana  jako  rezerwa  na 

zbilansowanie brakujących środków w roku bieżącym.   

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że można byłoby w tym roku zrobić dopłaty do wody dla mieszkańców, a wtedy 

radni nic nie wiedzieli. 

Pani Granat odpowiedziała, że dopłaty były uchwalane w grudniu, a wtedy nie 

można powiedzieć jakie będzie wykonanie budżetu, to jest niemożliwe, dopiero 

luty to miesiąc, kiedy coś można wiedzieć. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  zaproponował sprawdzenie na następnej 

sesji w podjętej uchwale, czy był zapis dotyczący tych środków, czy go nie było.

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  przedstawiła  zapis 

w  uchwale  podjętej  28  lutego  2012  roku  gdzie  wprowadzono  po  stronie 

przychodów  615 000,00zł  zwiększenie  bądź  dochód  z  rozliczenia  2011  – 

częściowy podział. Nie można było zapisać 1 600 000,00zł ponieważ tej kwoty 

nie było jeszcze w budżecie, dopiero teraz jest wprowadzona do budżetu. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  przypomniał 

rozmowę  na  temat  ceny  wody  i  dopłat,  nie  było  pieniędzy,  są  dodatkowe 

pieniądze,  może  można  zwiększyć  dopłaty  do  ceny  wody  i  ścieków,  żeby 

ludziom trochę pomóc, nie musi to być całe 700 000,00zł,  ale może dołożyć 

3,00zł,  czy  1,50zł,  ale  teraz  to  zależy  od  tego,  czy  Burmistrz  chce  pomóc 

mieszkańcom, czy nie.

Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że z tego co zrozumiał już nie ma 700 000,00zł, 

one zostały rozdysponowane, nie ma wolnej kwoty, którą można przeznaczyć. 



Dodał, że tak naprawdę propozycja zmian do budżetu wychodzi od Burmistrza, 

kwota pochodząca z wolnych środków została rozdysponowana z tytułu braku 

2 000 000,00zł do budżetu na budowę hali z Totalizatora. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  8  radnych,  1  był  przeciwny, 

5  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XXII/209/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Ad. 9b

Projekt  uchwały w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy 

Karlino na lata 2012 – 2025,  komisja Rewizyjna nie wypracowały opinii  na 

temat projektu, pozostałe stałe komisje Rady zaopiniowały projekt pozytywnie.

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że  chciałaby  nawiązać  do artykułu,  który  ukazał  się  w Wieściach z  Karlina, 

gdzie  Pan  Burmistrz  krytykuje  niektórych  radnych,  że  nie  chcą  inwestycji 

związanych z drogą w Daszewie, halą. Wyjaśniła, że głosowała w taki sposób, 

ponieważ wcześniejsze plany Burmistrza związane z budżetem na rok 2012 były 

dość optymistyczne i dochody kształtowały się w kwocie 61 438 857,00zł, przy 

zaplanowanych długach w kwocie 30 515 000,00zł,  dodała,  że decyzja  jej  na 

poprzedniej sesji była taka, iż była przeciwna wszystkim kredytom, ponieważ w 

tym miesiącu w planach dochody są w kwocie 55 298 000,00zł, natomiast długi 

36 457 000,00zł i to jest różnica w stosunku do planowanych ocenianych przez 

RIO i wyraźnie widać, że dług się zwiększył o 6 000 000,00zł, a o taką samą 

kwotę zmniejszył  się dochód, różnica wynosi 12 000 000,00zł w stosunku do 

dochodów, a decyzja w sprawie uchwał była taka z obawy o finanse Gminy .   

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  powiedział, że według niego ktoś 

czegoś  nie  doczytał,  a  jeśli  ktoś  nie  potrafi  czegoś  zrozumieć  wystarczy 
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posłuchać  kogoś,  kto  ma  lepszą  wiedzę  i  nie  ma  na  myśli  siebie,  ale  na 

poprzedniej sesji była Pani Strzelecka Zastępca Skarbnika, która wyjaśniała na 

czym to polega. Dochody będą się zmniejszały o wszystkie kredyty, które będą 

zaciągane  na  środki  unijne.  W  pierwotnym  budżecie  w  dochodach 

61 000 000,00zł  są  zapisane  pieniądze  z  Unii  Europejskiej,  które  wpłyną  do 

budżetu,  ale  dopiero  po  zrefundowaniu,  budżet  jest  uchwalany  na  takich 

zasadach,  są  podpisane  umowy  i  te  środki  muszą  zostać  zaplanowane 

w  dochodach,  ale  żeby  je  otrzymać  trzeba  najpierw  wydać  swoje 

i o 6 000 000,00zł większych się kredyt, a o taką samą kwotę zmniejszyły się 

dochody, to jest spowodowane zaciągnięciem kredytów pod środki unijne. Nie 

grozi  to  katastrofą  finansową,  środki  unijne  nie  mają  też  przełożenia  na 

wskaźniki  zadłużenia.  Dodał,  że  nie  była  to  krytyka,  tylko  informacja.  Zbyt 

często są podejmowane przez radnych decyzje anonimowo, ogół społeczeństwa 

nie ma informacji,  a czasami warto,  aby wiedza była szersza. Pan Piłkowski 

miał  odwagę,  bo  na  różnych  słupach  wywieszał  nazwiska  osób  jak  radni 

głosowali za wodą i o to też nikt nie miał pretensji, że taka informacja poszła, 

pretensje były o coś innego. Trzeba informować i mieć odwagę jakie decyzję się 

podejmuje.    

Pan Piotr Gwóźdź  powiedział, że według niego na początku tworząc projekt 

budżetu,  a  później  budżet  są  dwie  szkoły,  pierwsza  jest  taka,  że  można  do 

budżetu wprowadzić środki wtedy dopiero kiedy się je uzyska, albo wpisać a 

konto. Powód do obawy byłby wtedy gdyby spadały dochody własne, ale  środki 

refundowane przez Unię do budżetu wpłyną. W budżecie do dochodów wchodzą 

przychody  z  tytułu  kredytu.  Z  projektu  budżetu  wynikało,  że  na  te  zadania 

realizowane z kredytów od początku w budżecie nie było środków z dochodów 

własnych, wiadomo było, że trzeba będzie na to zaciągnąć kredyt. 

Pani Tamara Korzeniowska dodała, że aby mieszkańcy wiedzieli co się dzieje 

na  sesji,  kto  jak  głosował,  jest  ona  zwolenniczką  nagrywania  obrad  i  ich 

emitowania, już przez dwie sesje kamery nie było. 



Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w przerwie był tak ładny występ dzieci 

i szkoda, że nie został nagrany, aby mogli mieszkańcy go zobaczyć.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Gwóźdź  odpowiedział,  że 

nie  jest  on  odpowiedzialny  za  to,  czy  sesje  są  nagrywane,  czy  nie,  nie  ma 

możliwości zmuszenia Burmistrza. 

Pani  Krystyna  Granat dodała,  że  załącznik  nr  3  są  tylko  zwiększenia, 

natomiast kredyty które planowano w chwili uchwalenia budżetu, czyli  to co 

Gmina musi zaciągnąć jest zmniejszony.  

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział,  że  każdy  ma  prawo  przekazać  informację  kto  w  jaki  sposób 

głosował,  ale  informacja  przekazywana  przez  Pana  Piłkowskiego  nie  była 

precyzyjna, bo nie jest prawdą, że część radnych głosowała za podwyższeniem 

ceny wody, tylko dopłaty do wody i ścieków. 

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  8  radnych,  1  było  przeciwnych, 

5  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XXII/210/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.

Ad. 9c

Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

targowisk,  wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt pozytywnie.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z pytaniem do radcy prawnego, w paragrafie 3 jest zapis, że uchwała wchodzi 

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

Województwa  Zachodniopomorskiego  i  podlega  podaniu  do  publicznej 

wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego 
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w Karlinie, co to znaczy, że 14 dni?   

Pan  Aleksander  Twarowski  Radca  Prawny  w  Urzędzie  Miejskim 

w Karlinie  odpowiedział, że jest to termin który upływa od daty ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym, od stycznia bieżącego roku dzienniki prowadzone są 

w  postaci  elektronicznej,  czyli  data  wydania  dziennika.  Ponieważ  uchwała 

pierwotna jest aktem prawa miejscowego, to każda zmiana tej uchwały podlega 

tym  samym  regulacjom.  Ta  zmiana  ma  charakter  kosmetyczny,  jest  błąd 

w komparycji tej uchwały, ale jest traktowana tak samo jak uchwała pierwotna. 

Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski zapytał, dlaczego uchwała, 

która  została  ogłoszona  1  marca  br.  nie  była  realizowana  przez  Burmistrza? 

Podejmowana jest  dziś  nowa uchwała,  która  będzie  za  miesiąc,  plus  14 dni, 

czyli  nie  można  9  czerwca  przenosić  targowiska,  bo  w uchwale  podano,  że 

targowisko ma być na ulicy Parkowej, a nie ma tam targowiska.        

Pan Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  stwierdził,  że  ta  zmiana  nie  ma 

wpływu na wykonanie poprzedniej uchwały, które weszła w życie i obowiązuje, 

to  tylko  zmiana  do  obowiązującej  uchwały,  jeżeli  15  marca  weszła  w życie 

uchwała w sprawie zmiany lokalizacji, to powinna być realizowana, natomiast 

każda zmiana do tej uchwały nie uchyla jej, ta zmiana jest kosmetyczna. Panu 

Piłkowskiemu chodzi o to, że powinna być realizowana uchwała, która została 

podjęta i obowiązuje od 15 marca, a nie była.  

Pan Aleksander Twarowski dodał, że tytuł uchwały jest nieprawną jej częścią, 

prawotwórcza jej część to są konkretne jednostki redakcyjne, w tytule nie ma 

norm prawnych. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział,  że  proponował,  aby  w  sprawozdaniu 

przygotowywanym przez Burmistrza  była  też informacja  o  realizacji  uchwał, 

coś jest uchwalone, a nie jest realizowane, tak nie powinno być. 

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  odpowiedział,  że  uchwała 



będzie realizowana od 9 czerwca br., a to, że nie była realizowana wcześniej 

wynika  z  faktu,  że  został  ogłoszony przetarg  na  obsługę targowiska,  ale  nie 

zgłosił się żaden chętny, który spełniłby określone wymogi. Opracowywane jest 

nowe zapytanie ofertowe.

Radny Pan Bogdan Piłkowski zapytał, co ma sprawa przetargu na targowisko 

do wykonania uchwały, targowisko miało być przeniesione bez względu na to 

czy będzie dzierżawa, czy nadal administrować będzie KTBS.

Pan  Piotr  Woś  odpowiedział,  że  jest  realizowana,  chciano  wejść  na  nowe 

miejsce na nowych zasadach funkcjonowania, nie udało się tego zrealizować, 

stąd przeniesienie, a potem procedury dotyczące wyłonienia obsługi targowiska. 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych, 

1  wstrzymał  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XXII/211/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 9d

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Gminy Karlino, Komisja Rewizyjna 

proponowała poprawki,  a pozostałe  stałe komisje Rady zaopiniowały projekt 

pozytywnie.

Pani Tamara Korzeniowska Radn Rady Miejskiej w Karlinie  przedstawiła 

propozycje zmian do projektu uchwały: pkt 8 - §. 39 pkt 3 - Czas wystąpień 

radnych w dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad nie powinien 

przekraczać  10  minut,  §.  39   -  wykreślenie  pkt  5,  ponieważ  w  pkt  4 

przewodniczący  Rady  ma  kompetencje  do  zrobienia  porządku  na  sesji, 

w związku z wykreśleniem pkt 5 w pkt 6 zmieni się zapis, że dotyczy pkt 4 i 5. 

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  powiedział,  że  ma  wątpliwości  co  do 
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wykreślenia pkt 5, ponieważ w pkt 4 nie ma wzmianki o tym, że można odebrać 

głos, w przeglądanych statutach zauważył, że takie zapisy w innych gminach są, 

osoba  która  prowadzi  obrady  musi  mieć  narzędzie  i  prawo odebrania  głosu 

wtedy kiedy ktoś zakłóca porządek.  Dodał,  że w jego mniemaniu nie jest  to 

żadne ograniczenie  praw, prowadzący obrady ma prawo zwrócić uwagę jeśli 

ktoś  krzyczy,  czy  używa słów niecenzuralnych to  można mu zwrócić  uwagę 

dwukrotnie, a potem odebrać głos. 

Pani Korzeniowska podkreśliła, że będzie to ocena subiektywna prowadzącego 

obrady, kiedy ktoś zakłóca, albo nie.         

Pan Piotr Gwóźdź  powiedział,  że  prowadząc  obrady,  kiedy  będzie  zwracał 

uwagę, to będzie to jego ocena subiektywna, czy prowadzącego. 

Pan  Aleksander  Twarowski  Radca  Prawny  w  Urzędzie  Miejskim 

w Karlinie  wyjaśnił, że jest to standardowy zapis w wielu statutach.

Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  Pani  Korzeniowska  zapytała,  ile  lat 

obowiązuje statut Gminy Karlino? Dotychczas tego punktu nie było, a obrady 

przebiegały.

Pani  Danuta  Piwowarczyk  Sekretarz  Urzędu  Miejskiego  w  Karlinie 

odpowiedziała, że od 2009 roku i dodała, że zapis był w statucie cały czas. 

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady przytoczył zapis z obowiązującego 

statutu i dodał, że nowym zapisem jest to, że jeśli komuś odbiera się głos, to się 

nie zamieszcza jego wypowiedzi w protokole. Czy ocena będzie subiektywna? 

Większość będzie w oparciu o ocenę subiektywną, to są zdarzenia na gorąco. 

Podkreślił, że uważa zapis za prawidłowy. 

Pan  Wojciech  Tomczyk Wiceprzewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

stwierdził,  że pkt 4 i 5 należy rozumieć jako jedną całość, dlatego, że ust.  4 

zawiera  pewną normę do której  należy  się  stosować,  a  pkt  5  sankcje  za  jej 



naruszenie. Nie da się stworzyć idealnego statutu, konstytucja kraju również nie 

jest  dobra,  bo nie  da się  stworzyć  idealnej  konstytucji,  która  odpowiadałaby 

wszystkim. Rozszerzenie wystąpienia do 10 minut popiera, ale nie zgadza się 

z wykreśleniem ustępu 5, bo 4 i 5 należy rozumieć jako jedną całość.   

Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, że jest 

za pozostawieniem 4 i 5 pkt ponieważ wiążą się one z pkt 6, który odnosi się 

również do osób zaproszonych oraz publiczności. Rada w poprzedniej kadencji 

miała  sytuacje,  że  jedna  z  osób  które  nie  były  zaproszone  musiała  zostać 

wyprowadzona przez strażnika miejskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że 

nie  będzie  upierał  się,  czy powinno to  być  5 czy  10 minut,  ale  dla  szeroko 

rozumianego  dobra  wszystkich  członków  Rady  musi  być  określona  rama 

czasowa, jest też możliwość jej przedłużenia przez przewodniczącego, a gdyby 

nie  została  założona  rama czasowa,  to  w skrajnych przypadkach wypowiedź 

mogłaby być przedłużona maksymalnie.  Poprosił,  aby pkt  5  nie  został  przez 

radnych  usunięty,  bo  on  w  żaden  sposób  nie  powoduje  ograniczenia 

wypowiedzi. 

Pan Aleksander Twarowski powiedział, że prosi, aby propozycja zmiany była 

czytelna, ponieważ uchylenie ust. 5 niesie za sobą konieczność zmiany zapisu 

ust.  6  dodał,  że  w  ust  5  par.  39  do  poprzedniej  regulacji  zmienił  się  tylko 

poprzez dodanie tylko jednego zdanie. 

Pan  Piotr  Gwóźdź  przypomniał,  że  propozycja  zgłoszona  przez  Panią 

Korzeniowską  dotyczyła  zmiany  w  §.  39  ust.  3  -  czas  wystąpień  radnych 

w  dyskusji  w  poszczególnych  punktach  porządku  obrad  nie  powinien 

przekraczać 10 minut oraz też w §. 39  - wykreślenie ust. 5, z co za tym idzie 

zmiana w ust. 6, że dotyczy tylko pkt 4. 

Pan Aleksander Twarowski  podkreślił,  że  przewodniczący  nie  będzie  mógł 

reagować stanowczo na zakłócenia  
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Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez  Panią Korzeniowska i  zmianą 

w pkt 8 projektu uchwały §. 39 ust. 3 - czas wystąpień radnych w dyskusji 

w poszczególnych punktach porządku obrad nie powinien przekraczać 10 

minut,  a  repliki  w  sprawach  formalnych  2  minut,  na  wniosek  radnego 

przewodniczący  obrad  w  uzasadnionych  przypadkach  może  ten  czas 

przedłużyć głosowało 10 radnych, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od 

głosu. Wniosek został przyjęty. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.

Za  przyjęciem  wniosku  zgłoszonego  przez  Panią  Korzeniowska 

i usunięciem w pkt 8 projektu uchwały w § 39 ust. 5, z jednoczesna zmianą 

numeracji oraz usunięcia w ust. 6, że dotyczy pkt 5 głosowało 3 radnych, 11 

było  przeciwnych,  nikt  nie  wstrzymał  się  od  głosu.  Wniosek  nie  został 

przyjęty. 

Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.

Za podjęciem uchwały wraz z przegłosowaną zmianą głosowało 11 radnych, 

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

głosowania uchwała Nr XXII/212/12 została podjęta. 

Salę obrad opuścili radni Pani Angelika Maszkiewicz, Pan Leszek Gago i Pan 

Bogdan Piłkowski.

Ad. 9e

Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej, wszystkie stałe 

komisje Rady zaopiniowały pozytywnie projekt.

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

nie  było  wstrzymujących  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania 

uchwała Nr XXII/212/12 została podjęta jednomyślnie. 



Ad. 9f

Projekt  uchwały w  sprawie  przyjęcia  planu  nadzoru  nad  żłobkami,  klubami 

dziecięcymi  oraz  dziennymi  opiekunami,  wszystkie  stałe  komisje  Rady 

zaopiniowały pozytywnie projekt.

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

nie  było  wstrzymujących  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania 

uchwała Nr XXII/213/12 została podjęta jednomyślnie. 

Ad. 9g

Projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do 

rejestru  żłobków  i  klubów  dziecięcych,  wszystkie  stałe  komisje  Rady 

zaopiniowały pozytywnie projekt.

Pan Piłkowski wrócił na salę obrad.

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

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

Nr XXII/214/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.

Ad. 10

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem, jak wypadły testy kompetencji klas szóstych w szkołach na terenie 

Gminy  Karlino.  Czy  Rada mogłaby  otrzymać informacje  na  temat  wyników 

kontroli  przeprowadzonej  przez  Kuratorium Oświaty  w Szkole  Podstawowej 

w Karlinie. Jeden z mieszkańców zgłosił, że jest problem z dużymi kartonami 

z powodu nieodpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.  
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Pan Leszek Gago wrócił na salę obrad.

Pan Bogdan Piłkowski  Radny Rady  Miejskiej  w Karlinie  powiedział,  że 

prosiłby aby na zadane pytanie udzielana była prawdziwa odpowiedź, zapytał 

o  sierpień  2011  roku,  a  odpowiedź  otrzymał  na  inny  temat,  w  protokole 

z poprzedniej sesji sprawdził, że zapytał o śmieci i różnicę 4 000,00zł, ale to 

było w miesiącu lipcu dlaczego w trakcie przerwy wakacyjnej za wywóz śmieci 

w miesiącu lipcu 2011, dokładnie to kwota 3 791,80zł, a otrzymał odpowiedź, 

że  w  lipcu  i  sierpniu  wynosiły  po  1 114,00zł  za  wywóz  śmieci  ze  Szkoły 

Podstawowej w Karlinie, poprosił o dalszą konkretną odpowiedź na ten temat. 

Poprosił też, aby odpowiedzi udzielane były szczegółowo i na wszystkie zadane 

pytania.

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  zaapelował 

w  imieniu  Rady,  aby  odpowiedzi  udzielane  były  na  wszystkie  pytania 

w ustalonym i obowiązującym terminie zapisanym w Statucie Gminy – 14 dni. 

Jeśli  odpowiedź  w  statutowym terminie  nie  może  być  udzielona,  może  być 

udzielona odpowiedź która definiuje następny termin z wyjaśnieniem dlaczego 

nie mogła zostać przygotowana w terminie.  Zgodnie  ze statutem odpowiedzi 

powinny trafiać  zarówno do adresata,  jak też Biura Rady. Kolejna rzecz jest 

taka, że jeśli odpowiedź spłynie krótko przed wspólnym spotkaniem nie będzie 

to wysłane listownie, tylko drogą e-mailową   

Pan Bogdan Piłkowski  zwrócił się z pytaniem, czy została wyłoniona osoba, 

która przygotuje projekt na inwestycję - remont cmentarza i jakie to będą koszty.

Pani Barbara Michałek Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała czy przy 

ulicy  Koszalińska 98  i  98a  droga  pomiędzy  budynkami  Pana  Hałasa  i  Pana 

Dura, podjęta została decyzja o rozebraniu płotu, mieszkańcy chcieliby wiedzieć 

na jakim etapie są tam prace, jak zostanie tam zrobiony pomiar oraz czy zostaną 

zainstalowane  jakieś  filtry  przez  RWiK  na  przepompowni  przy  moście 

kolejowym.  



Pan Leszek Gago opuścił obrady.

Ad. 11

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina  odpowiedział na pytanie Pani 

Korzeniowskiej  informując,  jakie  wyniki  uzyskali  uczniowie  w  szkołach  na 

terenie  Gminy:  Szkoła  Podstawowa  w  Karlinie  18,96%,  Karścino  20,02%, 

Daszewo 17% i Karwin 22%, średnia w Powiecie 19,52%, w Województwie 

21,92%, krajowa 22,75%. Jeśli chodzi o informację dotyczącą kontroli w Szkole 

Podstawowej w Karlinie, osobą najbardziej kompetentną jest Pani Pawlik, jeśli 

to  będzie  możliwe  nie  będzie  problemu,  aby  informacja  została  przekazana. 

Kartony,  wielokrotnie  poruszano  kwestię  pojemników  do  ich  selektywnej 

zbiórki,  to  że  nie  chce  się  komuś  wrzucić  kartonu  do  pojemnika  wynika 

z lenistwa, każdy karton można porwać.

Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie  powiedziała, że 

jeśli  codziennie  miałoby  się  wyrzucać  kilka  kartonów  i  je  rwać,  to  jest  to 

uciążliwość.                  

Pan Piotr Woś  powiedział  że  wchodzi  w życie  nowa  ustawa o  utrzymaniu 

czystości i osoby, które nie będą segregować śmieci będą płacić wyższą cenę za 

odpady.

Pan  Piotr  Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  pytaniem,  czy 

pojemniki do selektywnej zbiórki są w jakiś sposób znormalizowane, czy jest 

jakaś norma, że otwory którymi można wrzucić kartony są bardzo małe?

Pan  Paweł  Filipowicz  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej 

i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedział, że są to 

pojemniki stosowane w wielu gminach, nie potrafi odpowiedzieć, czy otwór jest 

normowany.

Pan Piotr Gwóźdź  podkreślił,  że  takie  otwory  mają  na celu  ustrzeżenie  się 
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przed osobami, które tam sypią wszystko.

Zastępca Burmistrza Karlina Pan Piotr Woś  podkreślił, że to są pojemniki 

przeznaczone dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwa domowe, to 

nie są pojemniki, aby przemysłowo składać tam surowce wtórne. 

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź  powiedział, że dziś dyskusja nie ma już 

sensu,  przetarg  został  rozstrzygnięty,  pojemniki  stoją,  tylko  można  się 

zastanowić, czy nie było możliwości przewidzenia tego wcześniej.

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina podkreślił, że jeśli pytania będą 

zadane  precyzyjnie  i  szczegółowo,  będą  udzielane  szczegółowe  odpowiedzi. 

Dotyczy to również wywozu śmieci z obiektu szkoły w okresie letnim. 

Pan  Paweł  Filipowicz  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi  o  cmentarz 

najprawdopodobniej do lipca powinien być projekt, ale dokładnej daty dziś nie 

jest w stanie podać.  

Pan  Piotr  Woś  tematu  ulicy  Koszalińskiej  98  i  98a  nie  zna,  sprawdzi, 

nieprzyjemne zapachy zgłaszane były do RWiK w poprzednim roku, rozpozna 

sprawę.  

Pan  Piotr  Gwóźdź  dodał,  że  ma  okazję  współpracować  z  jednym 

z mieszkańców który mieszka na ulicy Koszalińskiej i  również skarży się na 

uciążliwość zapachową, odbył na ten temat rozmowę z Panem Siejakiem, który 

powiedział, że ze swojej strony RWiK dokonał przeglądów, jeśli ktoś ma jakieś 

problemy powinien to formalnie zgłosić. Zaproponowałem, aby pismo przekazał 

przez  Biuro  Rady,  postawimy swoją  pieczęć  i  przekażemy,  ale  radni  nie  są 

zwierzchnikami RWiK-u.

Pani  Barbara  Michałek  powiedziała,  że  zapachy  wydobywające  się 

w mieszkaniach  to  inna  sprawa,  w lutym na  wspólnym posiedzeniu  komisji 

i zgłaszała, że zapachy się nasiliły, wystarczy przejść o godzinie 19 – 20-tej i to 

nie są zapachy z mieszkań, tylko od strony przejazdu.



Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  zaproponował  Burmistrzowi 

przygotowanie  pisma  z  kopią  do  Biura  Rady,  aby  zostało  to  zrobione  i  by 

odpowiedź udzielona  została w taki sam sposób, z kopią do Biura Rady. Będzie 

wiadomo, że Urząd w tej sprawie wystąpił do RWiK. 

Pan Piotr Woś stwierdził, że mają być założone biofiltry i to zostanie zrobione, 

ale pismo w tej sprawie również zostanie wysłane.       

Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie  przypomniał,  że na 

posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej zwrócił się z pytaniem dotyczącym drogi 

dojazdowej  do  pola  Pana  Waldemara  Klepuszewskiego  w  Karścinie  i  nie 

otrzymał odpowiedzi na to pytanie. 

Zastępca  Burmistrza  Karlina  Pan Piotr Woś  odpowiedział,  że  odbyło  się 

spotkanie z sołtysami i Radami Sołeckimi na temat remontów dróg na którym 

poczynione  zostały  ustalenia  które  drogi  będą  remontowane  i  na  jakich 

zasadach.  Nie  ma  zbyt  dużych  środków na  remonty  tego  typu  dróg,  będzie 

dowożony materiał,  a  prace będą wykonywane już przez mieszkańców danej 

miejscowości.

Pan  Tomasz  Mycio  dodał,  że  nie  chodziło  o  jakieś  inwestycje,  tylko  po 

położeniu  kabla  energetycznego,  nie  doprowadzono  drogi  do  stanu 

poprzedniego. 

Pani  Teresa  Plichta  –  Lessnau  Dyrektor  Zakładu  Oświaty  w  Karlinie 

powiedziała,  że  kontrola  w  Szkole  Podstawowej  w  Karlinie  została 

przeprowadzona na prośbę Pana Burmistrza i dotyczyła bazy dydaktycznej, ale 

jeszcze nie ma zaleceń pokontrolnych, można się tego spodziewać w terminie 

późniejszym. 

Ad. 12

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział,  że  wpłynęły  odpowiedzi  na  pytania  zadane  przez  Pana  Piotra 
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Gwóźdź  na  temat  możliwości  wykorzystania  w  większym  stopniu  świetlic 

wiejskich, Pana Waldemara Grażyńskiego nas pytanie dotyczące naprawy kostki 

brukowej na ulicy Wigury i Prusa oraz warunki zakupu Wyspy Biskupiej, Pani 

Grażyna Tomczyk odpowiedź na pytanie  drogi  krajowej  –  ulica  Szczecińska 

oraz zakupu kosiarki, Pani Agnieszka Piskorek na temat liczby mieszkańców, 

Pan Wojciech Tomczyk na temat uporządkowania ścieżki rowerowej nad rzeką 

Parsętą i  sytuacji  prawnej  Wyspy Biskupiej,  Pan Bogdan Piłkowski otrzymał 

odpowiedź  na  temat  śmieci  przy  komórkach  na  ulicy  Bolesława  Chrobrego, 

różnic w wysokościach opłat za śmieci oraz wykonania chodnika za wpływy 

z mandatów w Daszewie i Pani Tamara Korzeniowska otrzymała informację na 

temat uzupełnienia pojemników na śmieci, środków wydanych na monitoring, 

refundacji  unijnych  środków  przeznaczonych  na  dofinansowanie  inwestycji, 

wysokości  kwot  zapłaconych  za  budowaną  halę  sportową,  wpływ  środków 

z  VAT-u   oraz  koszty  napraw  samochodu  Straży  Miejskiej  i  Pani  Grażyna 

Tomczyk otrzymała informację o przeprowadzonych   kontrolach zewnętrznych 

Gminy Karlino.

Pan  Piotr  Woś  Zastępca  Burmistrza  Karlina  zaprosił  do  uczestnictwa 

w  sobotę  na  godzinę  11-tą  na  Stadion  Miejski,  gdzie  odbędą  się 

Międzynarodowe Zawody Pożarnicze,  a w dniu 9 czerwca br.  na odsłonięcie 

kamienia  na  przystani  i  oficjalne  otwarcie  szlaku  kajakowego  im.  Księdza 

Kardynała Karola Wojtyłły, następnie na wystawę do muzeum, Bieg Papieski 

oraz 23 czerwca Noc Świętojańską.     

Pan  Piotr  Gwóźdź  powiedział,  że  na  sesji  czerwcowej  będzie  informacja 

z  wykonania  uchwał,  która  składana  będzie  raz  na  kwartał  w  formie 

obwieszczenia na stronie internetowej. 

Ad. 13

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 1445 dokonał zamknięcia XXII  sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:

Ilona Pyrtek-Safaryn
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	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?
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zaproponowała przesunięcie 5. punktu obrad – Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego jako punktu 8, ze względu na to, że Radny Rady Powiatu Pan Jan Korzeniowski chciałby przedstawić informację, ale                            o późniejszej godzinie. 
	Zmiana do porządku obrad została przyjęta w wyniku jawnego                             i jednomyślnego głosowania.
	Porządek obrad:
	1.zmian w budżecie Gminy Karlino na 2012 rok,
	2.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012 – 2025,
	3.zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminów targowisk miejskich,
	4.zmiany Statutu Gminy Karlino,
	5.oceny zasobów pomocy społecznej,
	6.przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, Klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
	7.ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
	Ad. 1c
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że protokół z XXI 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 uwagi do treści protokołu? 
	W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Protokół Nr XXI z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 2 
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował obecnych sołtysów – przewodniczących Rad Sołeckich, że Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa ogłosiła konkurs ,,Najładniejsza Wieś Gminy Karlino”, sołtysi otrzymali regulaminy oraz wnioski zgłoszeniowe, które należy złożyć do 15 czerwca 2012 roku w Biurze Rady. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że dwa miesiące temu na sesji w Lubiechowie zgłaszał możliwość zarobienia więcej na mandatach za przekroczenie prędkości oraz o tym, że grozi śmieciowa katastrofa i dotychczas nie dostał odpowiedzi ani od Straży Miejskiej, ani pracowników Urzędu, czy zgłoszonymi propozycjami warto się zająć, czy nie. Następnie powiedział,  że w ,,Głosie” 23 maja 2012 roku ukazał się artykuł na temat zmiany przepisów unijnych dotyczących sprzątania, z tego co widział przepisy nie są realizowane przedstawił treść artykułu oraz jego kserokopię jako załącznik do protokołu i dla Prezesa Zarządu Budynków Komunalnych                               w Karlinie. Powiedział, że jest odpowiedź, od Pana Waldemara Miśko na temat zarzutów postawionych przez Komisję Rewizyjną dotyczących rozliczanych imprez. Opisana jest faktura za jeden nocleg, to co zrobił Pan Miśko, to są kpiny. Na zarzut, że oferta noclegowa w Internecie za nocleg w hotelu GS jest 20,00zł, a Burmistrz odpowiada, że dotyczy to tylko noclegu w dłuższym okresie czasu i nie obejmuje usługi standardowej ,,Bed & breakfast”,                      w pokojach nie ma ręczników, ani środków do higieny osobistej, które z reguły stanowią standardowe wyposażenie obiektów świadczących usługi hotelarskie  tj mydełko, szampon itp. Goście z Niemiec mieli zakupione dwa noclegi po 164,00zł za nocleg w pokojach w których nie ma łazienek, nie ma szaf, za jeden nocleg dla jednej osoby, na poziomie zapewniającym odpowiednie standardy współpracy partnerskiej pomiędzy partnerskimi Gminami. W gazecie lokalnej pokazał się artykuł w którym Pan Burmistrz jest zdziwiony, że grupa sześciu radnych była przeciwna zaciąganiu kredytów i zwracając się do Pana Miśko powiedział, że nie wie on nawet jak nazywają się radni, Pani Angelika nie nazywa się już Matwiejuk, tylko Maszkiewicz i trzeba to zmienić, pisać należy mądrze, a nie pisać głupoty do gazety.   
	Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zaprosił wszystkich do uczestnictwa w festynie parafialnym, który odbędzie się w miejscowości Warnino w dniu 7 czerwca br. o godzinie 14-tej.
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zaprosił wszystkich na uroczystości związane z rocznicą poświęcenia statuy Matki Bożej Królowej Świata w Domacynie, które są organizowane wspólnie              z Biegiem Papieskim. Następnie wyraził słowa uznania ponieważ po raz pierwszy w Programie Trzecim Polskiego Radia usłyszał o Karlinie w trakcie listy przebojów z okazji posadzenia w Karlinie drzewa imienia Anny Marii Jopek.      
	Ad. 3
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zwracając się do Pani Angeliki Maszkiewicz przeprosił ją i powiedział, że nie dotarła do niego informacja                   o zmianie przez nią stanu cywilnego i dodał, że w następnych Wieściach Karlina na pewno prawidłowo zostanie podane jej nazwisko. 
	Ad. 4
	Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko powiedział, że na sesji obecni są przedstawiciele Straży Granicznej ponieważ w marcu funkcjonariusze  pełniący  służbę podjęli interwencję, która nie była łatwa i w dniu dzisiejszym chciałby publicznie podziękować dwóm osobom  st. chor Tomaszowi Jezik oraz                  st. sierż. Tomaszowi Podgórzyńskiemu i wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Piotrem Gwóźdź obu Panom wręczono listy                                       z podziękowaniami oraz symboliczny upominek. Następnie przedstawił informację o pracy  Urzędu w okresie międzysesyjnym  tj. od dnia 26 kwietnia do dnia 30 maja 2012 roku (informacja załączona do protokołu). Dodał, że                             w tym czasie odbyły się również dwa spotkania z Radami Sołeckimi w trakcie których dyskutowano jak rozdysponować środki zapisane w budżecie na remonty dróg, ustalono również, że dostarczany będzie materiał do cząstkowych remontów, a mieszkańcy we własnym zakresie go rozplantują. Odbyło się również spotkanie z firmą Gaz – System, jest to inwestor budowy gazociągu wysokiego ciśnienia od miejscowości Płoty, ale de facto jest to już gazociąg który przebiegał będzie aż do Gdańska, będzie połączony z terminalem gazu stłoczonego w Świnoujściu, inwestycja powinna zakończyć się w październiku roku przyszłego, wtedy od 2014 roku będzie można liczyć podatek od tej inwestycji. Zaprezentował symboliczny czek na kwotę 200 000,00zł, Gmina wygrała w konkursie Lider Ekologii ogłaszanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wszystkie cztery zgłoszenia zostały ocenione bardzo wysoko, komisja konkursowa nie tylko oceniała to co zostało wysłane, odbywały się również wizytacje w terenie. Poinformował, że w ogłoszonym konkursie architektonicznym na opracowanie projektu wraz z koncepcją ekspozycji przestrzenno – plastycznej Centrum Nauki i Techniki ENERGIA                     w Karlinie, około trzydziestu firm pobrało specyfikację, wpłynęły trzy prace                z czego komisja konkursowa nagrodziła dwie, następnie zaprezentował pracę zwycięską zgłoszoną przez Konsorcujm firm: JAZ+Architekci, Żmijewski, Jaworski, Masse s.c. oraz Marcin Pietuch - Fabryka Dekoracji w Warszawie.
	Pan Paweł Filipowicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej                     i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedział, że nie została jeszcze podpisana umowa z Panem Jodko, odbył się tylko przetarg, są nieznaczne wzrosty w stosunku do ubiegłorocznej umowy, jeśli chodzi o znaki, to są znaki ,,kontrola prędkości”.
	Pan Bogdan Piłkowski poprosił o informację, czy tak jak w roku poprzednim będzie różnica między Szkołą w Karlinie śmieci wywożono za kwotę 64,80zł,                       a targowiska za 54,00zł, różnica wynosi 10,80zł na 1m3 .
	Pan Filipowicz wyjaśnił, że umową będą objęte tylko obiekty którymi zarządza Gmina, szkoły negocjują umowy bezpośrednio z przewoźnikiem, dodał, że jeśli chodzi o wywóz odpadów zgodnie z umową będzie to weryfikowane. 
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź zapytał, czy w umowie będzie zawarte, że przewoźnik, który przetarg wygra jest zobowiązany, aby za każdym razem wywożąc odpady z selektywnej zbiórki odbierał osobno każdy z tych materiałów, czy może wsypać wszystko do jednego samochodu i nikogo to nie interesuje. 
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział, że zgodnie                   z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewoźnik jest zobowiązany do odbioru śmieci selektywnie i odrębnie, jeśli nie byłoby to respektowane przez przewoźnika poprosił o zgłaszanie takich sytuacji.   
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady zapytał, czy Gminie znany jest harmonogram odbioru selektywnej zbiórki, w jakich dniach i jakich godzinach             i czy można to skontrolować, na przykład Straż Miejska bez specjalnego zgłoszenia, ponieważ skoro są takie sygnały, należy to sprawdzić.  
	Zastępca Burmistrza Karlina Pan Piotr Woś odpowiedział, że harmonogram jest do wglądu w referacie, jeśli zachodzi konieczność częstszego wywozu śmieci, wystarczy tylko ten fakt zgłosić w Urzędzie.                   
	Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski że jest wykaz punktów do selektywnej zbiórki odpadów z poszczególnych miejsc oraz określona częstotliwość ich wywozu.
	Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodniczący Rady Sołeckiej                            w Zwartowie stwierdziła, że kiedy samochód przyjeżdża po odbiór odpadów, nie są one mieszane, zawsze zabierany jest tylko jeden rodzaj.  
	Pan Piotr Gwóźdź zapytał, czy wszystkie umowy zawarte na wywóz odpadów                      z punktów do selektywnej zbiórki na terenie Gminy zawarte są z Gminą?
	Pan Piotr Woś potwierdził, że tak jest.
	Pan Jacek Miron St. Inspektor Straży Miejskiej w Karlinie powiedział, że problemem jest stłuczka zabierana z pojemników o godzinie 6-tej rano, ale poszczególne odpady zabierane są osobno. 
	Ad. 5 
	Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że informacje na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Karlino zostały przygotowane, większość się z nimi zapoznała, jeśli ktoś miałby przygotowaną prezentację, to może ją przedstawić, ale w czasie nie dłuższym niż 10 minut i zaproponował, aby jeśli są pytania do konkretnych osób zostały one zgłoszone, ale nie chce, aby to było odtwarzanie przygotowanej informacji.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że na poprzedniej sesji zadał szereg pytań Burmistrzowi na które nie dostał żadnej odpowiedzi i to były pytania związane z imprezami za które odpowiada między innymi Referat Sportu.
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że obecnie jest możliwość zadania pytań do Pani Teresy Plichta – Lessnau Dyrektora Zakładu Oświaty, ponieważ nie zostały zgłoszone zaproponował kierowanie pytań do Pani Danuty Butrym Dyrektora Karlińskiego Ośrodka Kultury.
	Pani Danuta Butrym Dyrektor Karlińskiego Ośrodka Kultury sprostowała, że w sprawozdaniu złożonym przez siebie, że świetlice w których nie będzie remontu będą otwarte 10 godzin w tygodniu, natomiast w świetlicy                          w Zwartowie i Garnkach nie będzie zajęć ze względu na remont.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem z jakich pieniędzy będą remonty w świetlicach w Domacynie, Zwartowie, Garnach i Kowańczu, ze względu na źle wykonane prace remontowe przy termomodernizacji, pomieszczenia zostały zalane, są tam zacieki wewnątrz i na zewnątrz budynku, odbiory zostały podpisane przy bardzo dużych brakach. Świetlice pracują po 10 godzin w tygodniu w okresie wakacyjnym, w innym czasie po 5 – 6 godzin, na poprzedniej sesji podał przykład świetlicy w Gminie Sławoborze, nie wszystkie gminy podają w jaki sposób pracują świetlice w okresie wakacji, jak są czynne. Gmina Biesiekierz – dziesięć świetlic, każda jest czynna 40 godzin tygodniowo, pięć – sześć razy               w tygodniu, tam też wykonano termomodernizację, ogrzewanie w większości gazowe, w świetlicach jest Internet, tam można było świetlice wyremontować by były one czynne. W Gminie Karlino wydano 1 000 000,00zł na remont czterech świetlic, prace zostały wykonane niechlujnie, zalane pomieszczenia, po co tyle pieniędzy wydaje się na świetlice, jeśli się z nich nie korzysta? Niech mieszkańcy z nich korzystają. Burmistrz co chwilę w gazetach umieszcza swoje zdjęcia jak dużo jest zrobione, po co to jest robione jeśli się z tego nie korzysta? W wielu przypadkach jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto.
	Pani Danuta Butrym odpowiedziała, że padło pytanie, jak będą wyglądały koszty jeśli zostaną zatrudnieni w świetlicach pracownicy na pół etatu, zostało to przedstawione Przewodniczącemu Rady i jest do wglądu. Jeśli chodzi                    o remonty, które były przeprowadzone i będą przeprowadzane Pan Filipowicz udzieli konkretnej odpowiedzi.
	Pan Paweł Filipowicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej                   i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedział, że ustalony został przegląd gwarancyjny, zgodnie z umową wykonawca w okresie pięciu lat odpowiada za wszystkie usterki i do 15 czerwca br mają być usunięte wszystkie usterki powstałe z jego winy i na jego koszt, ponadto zobowiązał się do wykonania prac związanych z naprawą uszkodzenia elewacji spowodowanej przez mieszkańców, jest również zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Jeśli chodzi o następne remonty świetlic, to planowane są one od miesiąca lipca.
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział że jeśli zatrudnia fachowca, który ma wyremontować mu dach, w wyniku czego zalany zostanie cały dom, to fachowiec powinien wyremontować na swój koszt to co uszkodził, tak jak było w świetlicy w Domacynie.
	Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że w momencie odbioru świetlicy po remoncie nie można było stwierdzić, że dach przecieka, a wszystkie usterki które powstały są w wyniku prac wykonawcy zostaną usunięte na jego koszt                             w ramach gwarancji.             
	Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, czy zaplanowane 10 godzin zajęć w tygodniu, to ścisły harmonogram w jakie to będzie dni i w jakich godzinach?      
	Pani Danuta Butrym Dyrektor KOK odpowiedziała, że 13 czerwca odbędzie się spotkanie wszystkich opiekunów świetlic, zaprosiła również sołtysów jeśli chcą w nim uczestniczyć i na tym spotkaniu zostaną uzgodnione dni i godziny otwarcia świetlic.
	Pani Iwona Wysocka – Chudziak Kierownik Referatu Sportu, Turystyki               i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie zwracając się do sołtysów powiedziała, że w miejscowościach w których są boiska, jeśli będą chętne dzieci zostaną zorganizowane zajęcia z animatorem sportu. 
	Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z prośbą do Pani Wysockiej – Chudziak przypominając, że na poprzedniej sesji zadał pytania Burmistrzowi, ale nie otrzymał odpowiedzi, dlatego chciałby uzyskać od niej odpowiedź jak wyglądają przygotowania do imprez, czy są prowadzone rozmowy                               z hotelarzami, ilu będzie gości z Niemiec, w jakich hotelach będą nocować, ile będą kosztowały noclegi, czy wystąpiono o koncesje na alkohol, czy osoby które zajmują się żywnością będą zobowiązane do posiadania książeczek zdrowia, czy na stoiskach gdzie będzie sprzedawana żywność będą kasy fiskalne, czy o imprezie będzie powiadomiony Sanepid, który będzie sprawdzał, czy to jest wszystko zgodnie z przepisami? 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że wszystko jest na właściwych torach, imprezy przygotowywane są systematycznie, przyznano już wszystkie decyzje z POMERANI, są one pozytywne i wszystko jest zgodnie              z obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej. 
	Pani Tamara Korzeniowska członek Komisji powiedziała, że temat informacji to przygotowanie do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej i sportowej na terenie Miasta i Gminy Karlino, a brak jest informacji dotyczącej animatora sportu, tego co było do tej pory?
	Burmistrz Karlina Pan Miśko przypomniał, że jest to przygotowanie do sezonu letniego, to co ma być. 
	Pan Piotr Gwóźdź zaproponował, aby na następną sesję została przygotowana informacja na temat tego jaki wpływ na działalność kulturalną i sportową ma zatrudniony animator sportu. 
	Pan Waldemar Miśko zachęcił wszystkich mających dostęp do Internetu do zarejestrowania się na newsletterze Gminy Karlino, każda z  zarejestrowanych osób otrzymuje na bieżąco informacje, a wówczas nie byłoby takich pytań, są tam również informacje o sukcesach młodych dzieciaczków, a sukcesy są imponujące.
	Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski zwracając się do Przewodniczącego Rady stwierdził, że dalej nie otrzymał ile będzie wynosiła opłata za hotel, za noclegi, gdzie będą nocować, to nie ma być odpowiedź, że zgodnie z przepisami i dodał zwracając się do Burmistrza stwierdził mów Pan Panie Miśko, odpowiedź ,,kawa na ławę” jakie będą opłaty, czy znów po 160,00zł za nocleg w geesie?
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gwóźdź powiedział, że nie udzieli odpowiedzi, bo jej nie zna i zwrócił się  z pytaniem do Pana Miśko, czy jest on w stanie udzielić odpowiedzi Panu Piłkowskiemu? 
	Pan Waldemar Miśko stwierdził,  że nie rozumie odzywki ,,mów Pan Panie Miśko”, gdyby został poproszony powiedziałby to co wie, ale na dziś nie może powiedzieć co ile będzie kosztowało, bo obowiązują przepisy dotyczące zamówień publicznych, co będą radni, jako członkowie Komisji Rewizyjnej kontrolować.
	Ad. 6
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie poinformował obecnych, że informacje na temat sportu w szkołach została złożona przez Uczniowski Klub Sportowy, Prezes UKS Pani Sochacka obecna była na posiedzeniu Komisji Oświaty na którym przedstawiała informację.
	Pani Beata Pawlik członek Zarządu UKS powiedziała, że jeśli zostaną zadane pytania dotyczące działalności UKS zostaną one zanotowane i przekazane Pani Prezes.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem dotyczącym złożonej informacji, z której wynika, iż przyznana została z budżetu Gminy dotacja w wysokości 4 000,00zł na pokrycie kosztów transportu, napisano też, że UKS zajmuje się szkoleniem uczniów Gimnazjum            i Szkoły Podstawowej w Karlinie w zakresie piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej, nauki pływania, jazdy na łyżwach oraz marsze długodystansowe, ile godzin w tygodniu przeznaczone jest na te zajęcia poza pływaniem, gdzie się szkoli piłkę koszykową, siatkową, ręczną, ilu uczniów z tego korzysta i z jakich środków jest to finansowane?    
	Pan Andrzej Maciejewski Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karścinie powiedział, że z reguły wypowiada się na temat osiągnięć sportowych uzyskanych przez uczniów, ale chciałby również powiedzieć o tym, że uczniowie klas szóstych w testach osiągnęli wynik wyższy niż średnia powiatową, a w Województwie średnią wojewódzką i  jest to informacja bardzo ważna dotycząca szkoły. Dodał, że sukcesy sportowe uczniowie osiągają dlatego, że kilka lat temu w szkole postawiono na aktywność i sport. Następnie przedstawił informację na temat osiągnięć sportowych.  
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że planowana jest wymiana murawy na boisku trawiastym, które to boisko?
	Pan Maciejewski odpowiedział, że wymiana będzie miała miejsce na boisku wiejskim i dodał, że chciałby, aby dobra murawa została wykonana również na szkolnym boisku trawiastym. 
	Załączono do protokołu informacje przygotowane przez dyrektorów szkół na temat sportu w szkołach.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział zwracając się do pana Zbigniewa Pawlik Dyrektora Gimnazjum w Karlinie, że                złożonym sprawozdaniu napisano o obchodach związanych z rocznicą agresji ZSRR na Polskę, z okazji rocznicy wybuchu II wojny tylko pogadanka, w maju jest święto Dzień Flagi RP, jest  maj, zakończenie wojny w której kilkaset tysięcy żołnierzy radzieckich zginęło, zostawili rodziny broniąc Polski, czy nie można byłoby tego włączyć, żeby było więcej na ten temat uroczystości, apeli, żeby młodzieży przypomnieć dzięki komu tu jesteśmy, te święta też powinny być uwidocznione, aby młodzież uczyć. To co jest z zachodu jest bardzo uwidocznione, to co ze wschodu, tego nie widać. Obchodzony jest Katyń gdzie zginęło 25 000 ludzi, to co zrobili Rosjanie, Powstanie Warszawskie, a to, że zginęło tyle osób jest pomijane. Podkreślił, że należałoby położyć nacisk na inne daty również. 
	Pan Zbigniew Pawlik Dyrektor Gimnazjum w Karlinie odpowiedział, że               w dniu 1 września najważniejszym wydarzeniem jest rozpoczęcie roku szkolnego, ale zawsze jest pogadanka na temat wybuchu II Wojny Światowej. Obchody rocznicy agresji ZSRR na Polskę powiązane są również z rocznicą wybuchu Wojny Światowej, wielokrotnie organizowane były różne uroczystości na które zapraszani byli również radni, odbywały się przedstawienia związane             z tymi wydarzeniami, nie tylko nawiązujące do daty wkroczenia sowietów do Polski, przy okazji wydarzeń 17 września jest wszystko. Wydarzenia majowe obchodzono jednocześnie, ale  tak się złożyło, że 1 maja 2011 roku Papież Jan Paweł II został ogłoszony błogosławionym, a postać ta jest ważniejsza niż obchody związane ze Świętem Pracy, wydarzenia zostały upamiętnione poprzez posadzenie dębu i postawienie tablicy pod hasłem ,,Bóg, Honor, Ojczyzna”. Może brakło słowa wspominającego Święto Pracy, być może. Jeśli chodzi                  o daty 8 i 9 maj powiedział, że walczy z tymi datami, przez wiele lat uczono Polaków, że to data zakończenia wojny, ale to były kłamstwa, wojna trwała dalej. Nie była zorganizowana wielka uroczystość związana z tymi obchodami, ale zostało to święto uczczone idąc wraz z uczniami szkół Podstawowej                      i Gimnazjum na spotkanie z kombatantami i sybirakami, odśpiewano im 100 – lat. Dodał, że w Gimnazjum historia XX wieku nie jest przerabiana, jedyna możliwość na przekazanie wiedzy to są obchody rocznic. Od dwóch lat obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych, jest to bardzo ważne wydarzenie. Podkreślił, że nie umniejsza roli żołnierzy armii, która szła ze wschodu                                 i w szeregach Ludowego Wojska Polskiego wyzwalali te ziemie, ale to byli Ci, którym nie udało się ,,załapać na pociąg” Generała Andersa. 
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że na dzień 10 czerwca planowany jest organizowany już po raz dwudziesty Bieg Papieski, w trakcie którego odbędą się biegi integracyjne dzieci i młodzieży, zaczyna się od biegu przedszkolaków i podkreślił, że w roku ubiegłym w grupie przedszkolaków było znacznie więcej uczestników, niż w grupie uczniów gimnazjum. Należy się zorientować w jaki sposób zachęcić uczniów do większego uczestnictwa.    
	Pani Beata Pawlik Dyrektor Szkoły Podstawowej w Karlinie powiedziała, że jest mała liczba uczestników w wieku szkolnym, ponieważ jest to słabo rozpropagowane, ponadto dzieci w przedszkolu biegną bo lubią, a starsze dzieci liczą się już z przegraną. Przypomniała też, że Szkoła Podstawowa w Karlinie nosi imię 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty i nikt nie wpadł na pomysł zmiany imienia, dodała, że w roku bieżącym połączone zostały obchody wszystkich majowych rocznic także Święta Szkoły. Poinformowała, że z okazji świąt majowych uczniowie Szkoły wystąpią w przerwie obrad z przedstawieniem. Podsumowała, że nie liczą się tylko wyniki w szkołach klas szóstych, ale praca przez cały rok szkolny.
	Pani Iwona Wysocka – Chudziak Kierownik Referatu Sportu, Turystyki             i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie stwierdziła, że wysyłane są zaproszenia do szkół zachęcające do uczestnictwa w Biegu Papieskim, ale uczniowie nie są zainteresowani.
	Ad. 7
	Pan Tomasz Różański Prezes Klubu Sztuk Walk ,,Róża Karlino” powiedział, że klub prowadzi szkolenie z zakresu kultury fizycznej. O sukcesach w sporcie można było przeczytać w prasie, najważniejsze to Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek, cztery medale, to młodzież w wieku 17 – 18 lat,                          w przyszłości Mistrzostwa Polski Kadetów, faza eliminacji przeszła pozytywnie,  to młodzież w wieku 15 – 16 lat. W roku bieżącym zadebiutowano w boksie seniorskim, organizowany był w Karlinie turniej Grand Prix Pucharu Polski Seniorów w Boksie zdobyto dwa złote medale, jeden brązowy, trzecie miejsce drużynowe. Drużyna funkcjonuje od czterech lat, a już odnosi sukcesy. Zadebiutowano również na Mistrzostwach Polski Seniorów i nadarzyła się okazja, żeby Mateusz Polski startował w kwalifikacjach olimpijskich                          w kategorii niższej od 6 kilogramów, pojechał na kwalifikacje olimpijskie do Turcji, nie udało się uzyskać kwalifikacji, ale to dopiero pierwszy rok seniorów. Narodowy Turniej Feliksa Stamma w Warszawie, gdzie dwóch zawodników reprezentowało Gminę Karlino, obaj dotarli do finału, Sasun Karepetjan                       i Mateusz Polski to również duży sukces i zdobyte doświadczenie na pewno               w przyszłości zaprocentuje. Jest spora grupa młodzików którzy coraz częściej się pokazują, takim narybkiem jest Sebastian Gwóźdź.
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                             z pytaniem o nową grupę, czy jest to grupa wchodząca w skład klubu, czy to nowa sekcja, czy odrębna grupa karliniaków ?  
	Pan Tomasz Różański odpowiedział, że zwracano się do niego, czy nie stworzyłby dodatkowej grupy w Karlinie, taka grupa powstała, są to zawodnicy pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, został zatrudniony trener, instruktor który prowadzi zajęcia, są to mieszane sztuki walki, zawodnicy trenują już od roku i wystartowali na Mistrzostwach Polski, jeden z nich zdobył srebrny medal.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że                  o sukcesach sportowych czyta w gazetach, ale czy są jakieś postępy w nauce, trener nie wspomniał też o stracie, o młodym człowieku który odszedł.
	Pan Tomasz Różański odpowiedział, że nie mówił o Pawle Polskim, bo jest to bardzo bolesna strata. Jeśli chodzi o wyniki w nauce jest w kontakcie                         z nauczycielami, stara się to doglądać, ale nie zawsze ma wpływ na wyniki. 
	     
	Ad. 8
	Pan Jan Korzeniowski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego wrócił do poprzedniego punktu mówiąc, że dobrze, iż trafił się trener co widać, dobrej klasy, może uda się Panu Różańskiemu trochę boks w Polsce rozruszać, bo obecnie reprezentacja Polski nie uzyskała żadnej kwalifikacji olimpijskiej. Od ostatniego spotkania na sesji Rada Powiatu obradowała dwa razy, w okresie międzysesyjnym został oceniony stan bezpieczeństwa publicznego w 2011 roku, radni otrzymywali informację na temat działalności Wioski Dziecięcej SOS, sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, rozpatrzono i podjęto 15 uchwał, na ostatniej sesji przedstawiono informacje na temat stanu sanitarnego Powiatu i przygotowania do sezonu letniego, działalności Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie oraz Działalności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podborsku.
	Pan Tomasz Mycio Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z prośbą, chodzi o drogę do Karścina przy której wycięto kilkanaście drzew, a nie zostały usunięte pnie, zarosły teraz trawą, nie są widoczne, a jest to bardzo niebezpieczne, powinno to zostać zakończone jak najszybciej.    
	Pan Jan Korzeniowski obiecał interwencję w tej sprawie. 
	Pani Angelika Maszkiewicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się             z pytaniem, czy jest już znana data remontu mostu w Malonowie i czy odbył się już przetarg?
	Radny Rady Powiatu Pan Korzeniowski odpowiedział, że sprawa jest w toku.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się              z pytaniem w związku z budową bloku operacyjnego jaka jest w tej chwili sytuacja finansowa Powiatu?
	Pan Jan Korzeniowski odpowiedział, że Szpital w dalszym ciągu generuje długi, na dzień dzisiejszy jest to kwota 1 500 000,00zł, wiele powinna wyjaśnić sesja czerwcowa, przedstawiony zostanie plan strategiczny, jest zatrudniony nowy menadżer, a długi nadal są.   
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że w tym roku mija termin rozwiązania kwestii zadłużenia, Szpital nie powinien więcej generować długu, albo trzeba go zamknąć. Kwestia Szpitala jest bardzo ważna, cały czas generuje zadłużenie                i dochodzi do tego budowa bloku operacyjnego, to powoduje całą absorpcję środków Powiatu i nie ma na przykład na remont drogi do Lubiechowa.                    W interesie również Gminy Karlino jest, aby te problemy zostały rozwiązane jak najszybciej. Podziękował za wsparcie przy budowie hali, ale ten temat został dawno omówiony i umowa podpisana wiele lat temu. 
	Pan Jan Korzeniowski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego poinformował obecnych, że była prośba do gmin o jakieś symboliczne pieniądze do budowy bloku operacyjnego i zwrócił się z pytaniem do Burmistrza jak Gmina Karlino pomoże Szpitalowi? Powiat inwestuje 3 000 000,00zł w budowę hali, to jak Burmistrz i Rada wesprze Szpital?      
	Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że jeśli jest to powrót do spotkania na którym on też był obecny przyjechał Wicestarosta, Starosta                      i Dyrektor Szpitala Powiatowego, została przedstawiona kilkuminutowa prezentacja głównie z danymi historycznymi, podkreślił, że nigdy nie padło                 z jego strony ani Pana Burmistrza, że nie będzie wsparcia, poproszono                      o uzupełnienie, przedstawienie jakiegoś planu strategicznego. Żeby Gmina weszła jako udziałowiec do spółki musi być plan strategiczny, finansowy. Przekształcenie tego Szpitala w Spółkę, co potwierdził jego dyrektor na sesji              w Karlinie nie jest żadnym panaceum. Jeśli się okazuje, że planu nie ma,                                 a menadżer który został powołany decyzją Zarządu nie sprostał wymaganiom, jeśli długi są nadal generowane, zostali zatrudnieni specjaliści z najwyższej półki, ale jak to się przełożyło na wyniki finansowe, Szpitala chyba na to nie stać? Teraz byłoby tak, że Gmina Karlino miałaby się dorzucać do tego, że lekarz zarabiałby tam 30 000,00zł, ponieważ podjęto próbę ratowania                           i ściągnięto specjalistów, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia nie zerwał kontraktów. W jego ocenie były to działania, mające na celu uratowanie tego co było, w inny sposób by się nie udało, stąd tak duże gaże, a w konsekwencji pomimo drobnych obniżek kosztów Szpital przynosi straty, większość kosztów około 90% generują wynagrodzenia, tak naprawdę nie było wielkiego pola manewru do redukcji kosztów innych. Do tej pory nie został przedstawiony żaden plan.     
	Pan Jan Korzeniowski powtórzył, że sesja czerwcowa będzie decydująca i na niej ma być przedstawiona propozycja rozwiązania sytuacji.  
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zapytał, co oznacza ,,symboliczne” środki, jaka to kwota?   
	Radny Pan Jan Korzeniowski odpowiedział, że mówił o kwocie 30 000,00zł.
	Pan Waldemar Miśko powiedział, że 30 000,00zł nie jest w stanie uratować szpitala który generuje rocznie straty na poziomie kilku milionów złotych, teraz jest to już kwota długu kilkanaście milionów. 
	Pan Korzeniowski odpowiedział, że dług wynosi 9 000 000,00zł.
	Pan Waldemar Miśko stwierdził, że 9 000 000,00zł było już dwa lata temu. Jest zdziwiony, że dopiero po półtorarocznym zarządzaniu przez obecnego dyrektora radni otrzymają plan strategiczny. Taki plan powinien być przedłożony po zaznajomieniu się dyrektora z sytuacją Szpitala, maksymalnie po trzech miesiącach. Głosy mówiące o tym, że to co jest robione w tym szpitalu nic nie da padały od początku, tylko nikt nie wziął tego pod uwagę. Problem się zacznie 1 lipca br., kiedy trzeba będzie podjąć decyzję i albo zlikwidować szpital, albo założyć spółkę, to wynika z przepisów. Długi, które szpital wygeneruje przejdą na Powiat, chyba że znajdzie się naiwny ktoś, kto wejdzie do spółki i będzie je spłacał razem z Powiatem. Być może będzie zainteresowane tym Miasto Białogard, tak jak jest wejściem do Spółki. Jeśli chodzi o budowę bloku operacyjnego uważa za poważny błąd podjęcie decyzji                  o realizacji inwestycji za ponad 10 000 000,00zł ze środków własnych. Złożył konkretna propozycję pomocy ze strony Gminy Karlino, ponieważ blok operacyjny ma zostać oddany w 2016 roku zaproponował przygotowanie się do następnego okresu programowego, który się zacznie w 2014 roku i pozyskać środki z zewnątrz, natomiast na udział własny złożyłyby się wszystkie samorządy. Dziś jeśli chodzi o symboliczne kwoty na inwestycje, na spłatę długów to nic nie da, co rok jeśli Szpital zwracał się z prośbą o pomoc przy zakupie sprzętu to ją otrzymywał. Gmina Karlino w tym roku i następnym jest                        w okresie bardzo poważnych wydatków inwestycyjnych, na dziś nie są zbilansowane środki na halę sportową, dlatego propozycja, aby przygotować wnioski, starać się pozyskać środki zewnętrzne w następnym okresie i blok operacyjny zbudować. W roku 2014 – 2016 zostaną w Gminie Karlino pokończone inwestycje i będzie zupełnie inna sytuacja, ale dziś jest tak jak jest. Wyraził obawę co do przyszłości Szpitala, to co się stało z lekarzami, którzy zarabiają po 30 000,00zł, faktem jest, że są to dobrzy lekarze, ale to kosztuje. Nawet jeśli Szpital zostanie przekształcony w spółkę, to trzeba mieć świadomość, że zadłużenie które do tej pory rośnie, będzie spłacał Powiat, a to oznacza zgodnie z tym co powiedział Pan Raczewski Wicestarosta Powiatu Białogardzkiego, że nie będzie żadnych inwestycji drogowych. A to co Powiat robi w kwestii dofinansowania hali dziękował już wielokrotnie i o tym pamięta, Gmina Karlino nie odżegnuje się od gestu w drugą stronę, ale nie w tym roku             i następnym.            
	Pan Jan Korzeniowski Radny Rady Powiatu Białogardzkiego powiedział, że z tego co usłyszał zaproponowałby Pana Miśko na menadżera tego Szpitala, bo wszystko wie najlepiej. Następnie zwrócił się z pytaniem, czy znany jest Burmistrzowi szpital w którym nie ma długów? To jest systemowa sprawa. Dodał, że miesiąc wcześniej na sesji mówiono, że będzie 6 000 000,00zł na halę widowiskowo – sportową, a okazało się, że nie tyle przyznano, tylko połowę, ponadto wynagrodzenie pracowników jest tajemnicą, skąd Burmistrz ma informacje ile lekarze zarabiają w Szpitalu?
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że wynagrodzenie jest tajemnicą, ale w trakcie spotkania w sprawie szpitala zostało zadane pytanie dyrektorowi, który nie powiedział wymieniając pracowników po nazwisku, ale podał średnie zarobki, że kiedy nie było lekarzy oscylowały one w kwocie 15 000,00zł na jeden etat, mogło być tak, że jeden miał 40 000,00zł, a drugi 20 000,00zł, czy 10 000,00zł, ale na któreś sesji wyraźnie powiedział, że zarobki są większe. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział że zna szpitale które nie są zadłużone, gdyby Pan Korzeniowski był zainteresowany, to by się dowiedział. W Województwie Zachodniopomorskim, jeśli chodzi o szpitale Wojewódzkie, a jest ich kilkanaście to jeden, czy dwa jakieś długi generują,                    a reszta jest na tzw. Plusie. Jest stowarzyszenie, którego członkami są ludzie zarządzający tymi szpitalami, powiatowymi również wystarczy do nich się zwrócić, a można otrzymać informację na ten temat. Jest wiele takich, które generują długi, ale stwierdzenie, że jest to wina systemu jest niewłaściwe. Jeśli od początku tak się zakłada winę systemu, to nic nie da podjęcie jakichkolwiek działań. Po rozmowie z  dyrektorem odniósł wrażenie, że nie bardzo wie on                   o czym mówi, a szokujący jest fakt, że dopiero po półtora roku będzie przedkładany plan, to na jakiej podstawie zarząd ocenia działania dyrektora, skoro nie ma żadnego planu działania. Będzie kilkanaście milionów długów                  i niepewna przyszłość. Ten Szpital ma pewien bardzo dobry produkt który można sprzedać w Polsce, to oddział rehabilitacji i na nim powinno budować się markę. Jaki jest sens dziś konkurowanie oddziału wewnętrznego, ginekologiczno – położniczego, ze szpitalem w Kołobrzegu, czy Koszalinie,                 o wyższej referencji, lepszym sprzęcie, to jest XXI wiek, lepiej współpracować, bo Szpital Powiatowy w Białogardzie nigdy nie wygra takiej konkurencji. Część osób była obecna na Gali Biznesu w Białogardzie, jeśli najważniejszymi firmami w tym Powiecie jest Szpital i Zakład Karny i to się chwali, to nie jest dobrze, a nie wymienia się firmy zatrudniającej ponad 400 osób HOMANITU, taki sposób myślenia dla mieszkańców jest bardzo smutny. 
	Pan Jan Korzeniowski powiedział, że przed chwilą Burmistrz mówił o tym, że rehabilitacja przynosi zyski i tak jest rzeczywiście. Jeśli chodzi o menadżera, to trzeba było dać szanse, jest zatrudnionych 500 osób, niektórzy twierdzą, że powinno być 400, a menadżer mówi, że nie, bo na danym oddziale powinno być pięć pielęgniarek, są przepisy które to wyraźnie regulują. Szpital 23 000 000,00zł z budżetu państwa, oświata około 20 000 000,00zł, Powiat środków własnych około 8 000 000,00 zł i za to należy wybudować most, skosić trawę, czy dbać o drogi.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że przed chwilą mówiono o tym, że jest to kwota 30 000,00zł za etat i zapytał, czy za etat, czy wykonana pracę. Burmistrz zarabia 11 000,00zł, ale ma dodatkową działalność, reprezentuje Gminę w Dorzeczu Parsęty, jest w Radzie Nadzorczej RWiK i są to też dodatkowe pieniądze, tak jak tu, że nie jest to 30 000,00zł za goły etat.
	Pan Piotr Gwóźdź odpowiedział, że zacytował słowa Dyrektora Dawid, 30 000,00zł to kwota którą założył sobie on, dyrektor mówił o 15 000,00zł średniej, ale to już wypłaty szpitala. Dodał, że pomija aspekt zarobków lekarzy ogólnych, to jest to co płaci szpital z dotacji. Mowa jest o wynagrodzeniu lekarzy z tytułu zatrudnienia, kontraktu w danym szpitalu, nie o praktykę prywatną. Chwaląc się zatrudnionymi specjalistami, kiedy jest zapewnienie dyrektora, że płaca średnia wynosi 15 000,00zł, to na pewno lekarz którego ściągnięto nie zarabia mniej niż średnia, a jeśli jest wysokiej klasy specjalistą to musi zarabiać więcej.  
	Pan Bogdan Piłkowski podkreślił, że jest to za wykonaną pracę, nie za etat, jeśli będzie miał więcej dyżurów, to zarobi więcej pieniędzy. Jest hierarchia ważności, nie muzeum za 60 000,00zł, tylko szpital który jest ludziom potrzebny.  
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Gwóźdź powiedział, że każdy ma swoje zdanie na różne tematy, ale należy opierać się na faktach. Pan Piłkowski może się nie zgadzać z budową muzeum, ma do tego prawo, burmistrz może się nie zgadzać z tym, w jaki sposób jest zarządzany szpital i też ma do tego prawo,               a nie chodzi o to by dyskutować, kto jest lepszym fachowcem. Faktem jest to, że Szpital generuje straty, a czy jest to wina zatrudnionego menadżera, czy systemu, to jest do oceny. 
	Burmistrz Karlina Pan Miśko stwierdził, że zgadza się z jednym zdaniem Pana Piłkowskiego, że szpital jest potrzebny. Chyba nikt nie ma innego zdania na ten temat, ale problem tkwi w szczegółach, w jaki sposób, w jakim zakresie. Zwracając się do Pana Korzeniowskiego stwierdził, że nigdy nie mówił, iż rehabilitacja przynosi zyski, bo tego dokładnie nie wie, ale rehabilitacja jest pewną marką, którą należałoby wykorzystać w wymiarze ogólnopolskim. Powiat Szczecinecki około 80 000 mieszkańców, w tamtym szpitalu pracuje 270 osób, szpital nie przynosi strat tylko zyski, inwestuje, buduje lądowisko dla helikopterów, może warto byłoby pojechać i zobaczyć jak to funkcjonuje. 
	Pan Bogdan Piłkowski przypomniał, że kiedy na jednej z sesji zarzucał, że administracja w ZBK i TBS została rozbudowana poprzez podział na dwie spółki, to użyto argumentu, że ludzie mają pracę, tak też jest w Białogardzie, też mają pracę. 
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że pewnie nie tylko ten szpital ma wiele problemów, gdzie ich rozwiązanie niesie za sobą bardzo wysoką cenę, to tak jak kiedy mówi się, że jest zły system emerytalny, trzeba odebrać przywileje górnikom, ale nawet tu nikt nie chce ponieść ceny politycznej. Według niego             w szpitalu w Białogardzie uda się odchudzić wszystko, ale nikt tego nie zrobi, bo za cztery lata będą kolejne wybory i dotyczy to nie tylko szpitala. Niektóre decyzje są bolesne, ale tak jest wszędzie.      
	Ad. 9a
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem dotyczącym załącznika nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2012 roku, jest pozycja wolne środki o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy wolne środki z poprzedniego roku 2011, teraz jest zapisana kwota 1 662 274zł, a do poprzedniej sesji była kwota 960 670zł, to skąd się wzięło nagle 700 000,00zł? 
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino wyjaśniła, że jest to rozliczenie wolnych środków znajdujących się w budżecie, rozliczenie roku 2011. Takie rozliczenia mogą być dopiero przeprowadzone po zliczeniu roku, po wszystkich sprawozdaniach, które przychodzą z Urzędów Skarbowych                     z całej Polski. To jest bardzo istotne, bo te dochody, które przekazane są od Urzędu Skarbowego muszą być ujęte jeszcze jako dochód roku 2011, chociaż przyjdą dopiero w roku 2012. Takie rozliczenie jest dopiero możliwe nie wcześniej niż po 20 lutym, taki jest okres sprawozdawczy, do tego czasu muszą spłynąć wszystkie sprawozdania, musi być rozliczony cały rok, dochody wykonane i należne, podatki niewykonane, zobowiązania, stąd wychodzi kwota rozliczenia i są to środki z roku ubiegłego, one zostają na rachunku bankowym, ale fizycznie takiej kwoty nie ma. Pierwsze sprawozdanie o dochodach było                20 lutego, bo wcześniej nie było możliwości, i na sesji 28 lutego dokonano pierwszego podziału wolnych środków z roku 2011, natomiast w tej chwili proponuje się podział ostateczny pozostałej kwoty, te środki zostały przyjęte do budżetu i w załączniku nr 3 znajdują się kwoty, które są odzwierciedleniem środków z roku 2011.  
	Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że pyta dokładnie o terminy, ponieważ w sprawozdaniu budżetu za 2011 rok, które powinno być złożone na dzień 31 marca jest już ta kwota 1 662 274zł, pytanie dlaczego tak późno radni dowiadują się o tej kwocie.
	Pani Krystyna Granat odpowiedziała, że pierwszy raz radni dowiedzieli się             o tych środkach w lutym, kiedy jeszcze nie było złożone sprawozdanie                        z wykonania budżetu i kiedy w budżecie zostały ujęte pierwsze środki, wcześniej nie było możliwości się tego dowiedzieć, bo nie było jeszcze rozliczenia rocznego. Nie było wówczas konieczności ujęcia całej kwoty, w tej chwili przy zmianach budżetu jest decyzja o rozdysponowaniu tych środków. Jeżeli do 20 lutego jest już sprawozdanie i rozliczenie środków, to przedstawiając wykonanie budżetu do końca marca również jest to wykazane, bo nie można byłoby zbilansować bez tych środków roku ubiegłego.
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Korzeniowska zapytała, gdzie                   w takim razie znajdowały się te środki na poprzedniej sesji?
	Skarbnik Gminy Karlino Pani Granat odpowiedziała, że 28 lutego był pierwszy podział tych środków na kwotę 900 000,00zł, a 700 000,00zł dalej było w budżecie zawieszone, ale nie było jeszcze wprowadzone do przychodów i rozchodów, bo nie było takiej konieczności. Teraz była konieczność rozdysponowania tej kwoty i jest w budżecie ujęta. 
	Pani Tamara Korzeniowska powiedziała, że nie rozumie  tego, że ,,nie było konieczności ujęcia”. To oznacza, że Rada nie musi wiedzieć o wszystkim?
	Pani Krystyna Granat stwierdziła, że te środki służą do zbilansowania budżetu, nie było takich wydatków, żeby je wprowadzać.
	Pani Korzeniowska powiedziała, że mogłoby to być zmniejszenie deficytu.      
	 Pani Krystyna Granat odpowiedziała, że deficyt był zbilansowany, obecnie są zmiany, dlatego została nadwyżka wprowadzona do budżetu i podzielone wszystkie środki z roku 2011.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina dodał, że nie jest prawdą, że radni nie mięli wiedzy na temat tych środków, jeśli był informacja, że jest kwota 1 600 000,00zł, wiedza na temat nadwyżki z roku ubiegłego była i jej część została rozdysponowana, było również kilka zadań, że nie były zapłacone faktury w roku 2011, w związku z czym nadwyżka była tak duża, trzeba było to przenieść do zapłacenia w roku 2012, z ostatecznym rozdysponowaniem nadwyżki czekano do maja, ponieważ 10 maja obradował Sejmik, który ostatecznie zdecydował o przyznaniu środków na halę, jeśli byłaby przyznana całość, wówczas nadwyżka zostałaby rozdysponowana na inne zadania, dopiero teraz wiadomo, że przyznano w roku bieżącym 1 000 000,00zł, a następne 2 000 000,00zł w roku przyszłym. Ta kwota była trzymana jako rezerwa na zbilansowanie brakujących środków w roku bieżącym.   
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że można byłoby w tym roku zrobić dopłaty do wody dla mieszkańców, a wtedy radni nic nie wiedzieli. 
	Pani Granat odpowiedziała, że dopłaty były uchwalane w grudniu, a wtedy nie można powiedzieć jakie będzie wykonanie budżetu, to jest niemożliwe, dopiero luty to miesiąc, kiedy coś można wiedzieć. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź zaproponował sprawdzenie na następnej sesji w podjętej uchwale, czy był zapis dotyczący tych środków, czy go nie było.
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino przedstawiła zapis                       w uchwale podjętej 28 lutego 2012 roku gdzie wprowadzono po stronie przychodów 615 000,00zł zwiększenie bądź dochód z rozliczenia 2011 – częściowy podział. Nie można było zapisać 1 600 000,00zł ponieważ tej kwoty nie było jeszcze w budżecie, dopiero teraz jest wprowadzona do budżetu. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał rozmowę na temat ceny wody i dopłat, nie było pieniędzy, są dodatkowe pieniądze, może można zwiększyć dopłaty do ceny wody i ścieków, żeby ludziom trochę pomóc, nie musi to być całe 700 000,00zł, ale może dołożyć 3,00zł, czy 1,50zł, ale teraz to zależy od tego, czy Burmistrz chce pomóc mieszkańcom, czy nie.
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że z tego co zrozumiał już nie ma 700 000,00zł, one zostały rozdysponowane, nie ma wolnej kwoty, którą można przeznaczyć. Dodał, że tak naprawdę propozycja zmian do budżetu wychodzi od Burmistrza, kwota pochodząca z wolnych środków została rozdysponowana z tytułu braku 2 000 000,00zł do budżetu na budowę hali z Totalizatora. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 był przeciwny,                              5 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                    Nr XXII/209/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Ad. 9b
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że chciałaby nawiązać do artykułu, który ukazał się w Wieściach z Karlina, gdzie Pan Burmistrz krytykuje niektórych radnych, że nie chcą inwestycji związanych z drogą w Daszewie, halą. Wyjaśniła, że głosowała w taki sposób, ponieważ wcześniejsze plany Burmistrza związane z budżetem na rok 2012 były dość optymistyczne i dochody kształtowały się w kwocie 61 438 857,00zł, przy zaplanowanych długach w kwocie 30 515 000,00zł, dodała, że decyzja jej na poprzedniej sesji była taka, iż była przeciwna wszystkim kredytom, ponieważ w tym miesiącu w planach dochody są w kwocie 55 298 000,00zł, natomiast długi 36 457 000,00zł i to jest różnica w stosunku do planowanych ocenianych przez RIO i wyraźnie widać, że dług się zwiększył o 6 000 000,00zł, a o taką samą kwotę zmniejszył się dochód, różnica wynosi 12 000 000,00zł w stosunku do dochodów, a decyzja w sprawie uchwał była taka z obawy o finanse Gminy .   
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że według niego ktoś czegoś nie doczytał, a jeśli ktoś nie potrafi czegoś zrozumieć wystarczy posłuchać kogoś, kto ma lepszą wiedzę i nie ma na myśli siebie, ale na poprzedniej sesji była Pani Strzelecka Zastępca Skarbnika, która wyjaśniała na czym to polega. Dochody będą się zmniejszały o wszystkie kredyty, które będą zaciągane na środki unijne. W pierwotnym budżecie w dochodach 61 000 000,00zł są zapisane pieniądze z Unii Europejskiej, które wpłyną do budżetu, ale dopiero po zrefundowaniu, budżet jest uchwalany na takich zasadach, są podpisane umowy i te środki muszą zostać zaplanowane                           w dochodach, ale żeby je otrzymać trzeba najpierw wydać swoje                                     i o 6 000 000,00zł większych się kredyt, a o taką samą kwotę zmniejszyły się dochody, to jest spowodowane zaciągnięciem kredytów pod środki unijne. Nie grozi to katastrofą finansową, środki unijne nie mają też przełożenia na wskaźniki zadłużenia. Dodał, że nie była to krytyka, tylko informacja. Zbyt często są podejmowane przez radnych decyzje anonimowo, ogół społeczeństwa nie ma informacji, a czasami warto, aby wiedza była szersza. Pan Piłkowski miał odwagę, bo na różnych słupach wywieszał nazwiska osób jak radni głosowali za wodą i o to też nikt nie miał pretensji, że taka informacja poszła, pretensje były o coś innego. Trzeba informować i mieć odwagę jakie decyzję się podejmuje.    
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że według niego na początku tworząc projekt budżetu, a później budżet są dwie szkoły, pierwsza jest taka, że można do budżetu wprowadzić środki wtedy dopiero kiedy się je uzyska, albo wpisać a konto. Powód do obawy byłby wtedy gdyby spadały dochody własne, ale  środki refundowane przez Unię do budżetu wpłyną. W budżecie do dochodów wchodzą przychody z tytułu kredytu. Z projektu budżetu wynikało, że na te zadania realizowane z kredytów od początku w budżecie nie było środków z dochodów własnych, wiadomo było, że trzeba będzie na to zaciągnąć kredyt. 
	Pani Tamara Korzeniowska dodała, że aby mieszkańcy wiedzieli co się dzieje na sesji, kto jak głosował, jest ona zwolenniczką nagrywania obrad i ich emitowania, już przez dwie sesje kamery nie było. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że w przerwie był tak ładny występ dzieci                         i szkoda, że nie został nagrany, aby mogli mieszkańcy go zobaczyć.
	Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Gwóźdź odpowiedział, że nie jest on odpowiedzialny za to, czy sesje są nagrywane, czy nie, nie ma możliwości zmuszenia Burmistrza. 
	Pani Krystyna Granat dodała, że załącznik nr 3 są tylko zwiększenia, natomiast kredyty które planowano w chwili uchwalenia budżetu, czyli to co Gmina musi zaciągnąć jest zmniejszony.  
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że każdy ma prawo przekazać informację kto w jaki sposób głosował, ale informacja przekazywana przez Pana Piłkowskiego nie była precyzyjna, bo nie jest prawdą, że część radnych głosowała za podwyższeniem ceny wody, tylko dopłaty do wody i ścieków. 
	Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 1 było przeciwnych,                              5 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                      Nr XXII/210/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny.
	Ad. 9c
	Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim                         w Karlinie  odpowiedział, że jest to termin który upływa od daty ogłoszenia                w Dzienniku Urzędowym, od stycznia bieżącego roku dzienniki prowadzone są w postaci elektronicznej, czyli data wydania dziennika. Ponieważ uchwała pierwotna jest aktem prawa miejscowego, to każda zmiana tej uchwały podlega tym samym regulacjom. Ta zmiana ma charakter kosmetyczny, jest błąd                            w komparycji tej uchwały, ale jest traktowana tak samo jak uchwała pierwotna.   
	Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski zapytał, dlaczego uchwała, która została ogłoszona 1 marca br. nie była realizowana przez Burmistrza? Podejmowana jest dziś nowa uchwała, która będzie za miesiąc, plus 14 dni, czyli nie można 9 czerwca przenosić targowiska, bo w uchwale podano, że targowisko ma być na ulicy Parkowej, a nie ma tam targowiska.        
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady stwierdził, że ta zmiana nie ma wpływu na wykonanie poprzedniej uchwały, które weszła w życie i obowiązuje, to tylko zmiana do obowiązującej uchwały, jeżeli 15 marca weszła w życie uchwała w sprawie zmiany lokalizacji, to powinna być realizowana, natomiast każda zmiana do tej uchwały nie uchyla jej, ta zmiana jest kosmetyczna. Panu Piłkowskiemu chodzi o to, że powinna być realizowana uchwała, która została podjęta i obowiązuje od 15 marca, a nie była.  
	Pan Aleksander Twarowski dodał, że tytuł uchwały jest nieprawną jej częścią, prawotwórcza jej część to są konkretne jednostki redakcyjne, w tytule nie ma norm prawnych. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że proponował, aby w sprawozdaniu przygotowywanym przez Burmistrza była też informacja o realizacji uchwał, coś jest uchwalone, a nie jest realizowane, tak nie powinno być. 
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział, że uchwała będzie realizowana od 9 czerwca br., a to, że nie była realizowana wcześniej wynika z faktu, że został ogłoszony przetarg na obsługę targowiska, ale nie zgłosił się żaden chętny, który spełniłby określone wymogi. Opracowywane jest nowe zapytanie ofertowe.
	Radny Pan Bogdan Piłkowski zapytał, co ma sprawa przetargu na targowisko do wykonania uchwały, targowisko miało być przeniesione bez względu na to czy będzie dzierżawa, czy nadal administrować będzie KTBS.
	Pan Piotr Woś odpowiedział, że jest realizowana, chciano wejść na nowe miejsce na nowych zasadach funkcjonowania, nie udało się tego zrealizować, stąd przeniesienie, a potem procedury dotyczące wyłonienia obsługi targowiska.    
	Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, nie było głosów przeciwnych,                              1 wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                      Nr XXII/211/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 9d
	Pani Tamara Korzeniowska Radn Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła propozycje zmian do projektu uchwały: pkt 8 - §. 39 pkt 3 - Czas wystąpień radnych w dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad nie powinien przekraczać 10 minut, §. 39  - wykreślenie pkt 5, ponieważ w pkt 4 przewodniczący Rady ma kompetencje do zrobienia porządku na sesji,                      w związku z wykreśleniem pkt 5 w pkt 6 zmieni się zapis, że dotyczy pkt 4 i 5. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że ma wątpliwości co do wykreślenia pkt 5, ponieważ w pkt 4 nie ma wzmianki o tym, że można odebrać głos, w przeglądanych statutach zauważył, że takie zapisy w innych gminach są, osoba która prowadzi obrady musi mieć narzędzie i prawo odebrania głosu wtedy kiedy ktoś zakłóca porządek. Dodał, że w jego mniemaniu nie jest to żadne ograniczenie praw, prowadzący obrady ma prawo zwrócić uwagę jeśli ktoś krzyczy, czy używa słów niecenzuralnych to można mu zwrócić uwagę dwukrotnie, a potem odebrać głos. 
	Pani Korzeniowska podkreśliła, że będzie to ocena subiektywna prowadzącego obrady, kiedy ktoś zakłóca, albo nie.         
	Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim                         w Karlinie  wyjaśnił, że jest to standardowy zapis w wielu statutach.
	Radna Rady Miejskiej w Karlinie Pani Korzeniowska zapytała, ile lat obowiązuje statut Gminy Karlino? Dotychczas tego punktu nie było, a obrady przebiegały.
	Pani Danuta Piwowarczyk Sekretarz Urzędu Miejskiego w Karlinie odpowiedziała, że od 2009 roku i dodała, że zapis był w statucie cały czas. 
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady przytoczył zapis z obowiązującego statutu i dodał, że nowym zapisem jest to, że jeśli komuś odbiera się głos, to się nie zamieszcza jego wypowiedzi w protokole. Czy ocena będzie subiektywna? Większość będzie w oparciu o ocenę subiektywną, to są zdarzenia na gorąco. Podkreślił, że uważa zapis za prawidłowy. 
	Pan Wojciech Tomczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że pkt 4 i 5 należy rozumieć jako jedną całość, dlatego, że ust. 4 zawiera pewną normę do której należy się stosować, a pkt 5 sankcje za jej naruszenie. Nie da się stworzyć idealnego statutu, konstytucja kraju również nie jest dobra, bo nie da się stworzyć idealnej konstytucji, która odpowiadałaby wszystkim. Rozszerzenie wystąpienia do 10 minut popiera, ale nie zgadza się                z wykreśleniem ustępu 5, bo 4 i 5 należy rozumieć jako jedną całość.   
	Pan Tomasz Rusiecki Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że jest za pozostawieniem 4 i 5 pkt ponieważ wiążą się one z pkt 6, który odnosi się również do osób zaproszonych oraz publiczności. Rada w poprzedniej kadencji miała sytuacje, że jedna z osób które nie były zaproszone musiała zostać wyprowadzona przez strażnika miejskiego. 
	Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piotr Gwóźdź stwierdził, że nie będzie upierał się, czy powinno to być 5 czy 10 minut, ale dla szeroko rozumianego dobra wszystkich członków Rady musi być określona rama czasowa, jest też możliwość jej przedłużenia przez przewodniczącego, a gdyby nie została założona rama czasowa, to w skrajnych przypadkach wypowiedź mogłaby być przedłużona maksymalnie. Poprosił, aby pkt 5 nie został przez radnych usunięty, bo on w żaden sposób nie powoduje ograniczenia wypowiedzi. 
	Pan Aleksander Twarowski powiedział, że prosi, aby propozycja zmiany była czytelna, ponieważ uchylenie ust. 5 niesie za sobą konieczność zmiany zapisu ust. 6 dodał, że w ust 5 par. 39 do poprzedniej regulacji zmienił się tylko poprzez dodanie tylko jednego zdanie. 
	Pan Piotr Gwóźdź przypomniał, że propozycja zgłoszona przez Panią Korzeniowską dotyczyła zmiany w §. 39 ust. 3 - czas wystąpień radnych                    w dyskusji w poszczególnych punktach porządku obrad nie powinien przekraczać 10 minut oraz też w §. 39  - wykreślenie ust. 5, z co za tym idzie zmiana w ust. 6, że dotyczy tylko pkt 4. 
	Pan Aleksander Twarowski podkreślił, że przewodniczący nie będzie mógł reagować stanowczo na zakłócenia  
	Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Panią Korzeniowska i zmianą             w pkt 8 projektu uchwały §. 39 ust. 3 - czas wystąpień radnych w dyskusji              w poszczególnych punktach porządku obrad nie powinien przekraczać 10 minut, a repliki w sprawach formalnych 2 minut, na wniosek radnego przewodniczący obrad w uzasadnionych przypadkach może ten czas przedłużyć głosowało 10 radnych, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się od głosu. Wniosek został przyjęty. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.
	Za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez Panią Korzeniowska                             i usunięciem w pkt 8 projektu uchwały w § 39 ust. 5, z jednoczesna zmianą  numeracji oraz usunięcia w ust. 6, że dotyczy pkt 5 głosowało 3 radnych, 11 było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wniosek nie został przyjęty. 
	Pan Bogdan Piłkowski głosował za przyjęciem wniosku.
	Za podjęciem uchwały wraz z przegłosowaną zmianą głosowało 11 radnych, 1 był głosów przeciwny, 2 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/212/12 została podjęta. 
	Salę obrad opuścili radni Pani Angelika Maszkiewicz, Pan Leszek Gago i Pan Bogdan Piłkowski.
	Ad. 9e
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/212/12 została podjęta jednomyślnie. 
	Ad. 9f
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, nie było wstrzymujących się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXII/213/12 została podjęta jednomyślnie. 
	Ad. 9g
	Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                            Nr XXII/214/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski wstrzymał się od głosu.
	Ad. 10
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się  z pytaniem, jak wypadły testy kompetencji klas szóstych w szkołach na terenie Gminy Karlino. Czy Rada mogłaby otrzymać informacje na temat wyników kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szkole Podstawowej               w Karlinie. Jeden z mieszkańców zgłosił, że jest problem z dużymi kartonami             z powodu nieodpowiednich pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.  
	Pan Leszek Gago wrócił na salę obrad.
	Pani Barbara Michałek Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała czy przy ulicy Koszalińska 98 i 98a droga pomiędzy budynkami Pana Hałasa i Pana Dura, podjęta została decyzja o rozebraniu płotu, mieszkańcy chcieliby wiedzieć na jakim etapie są tam prace, jak zostanie tam zrobiony pomiar oraz czy zostaną zainstalowane jakieś filtry przez RWiK na przepompowni przy moście kolejowym.  
	Ad. 11
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odpowiedział na pytanie Pani Korzeniowskiej informując, jakie wyniki uzyskali uczniowie w szkołach na terenie Gminy: Szkoła Podstawowa w Karlinie 18,96%, Karścino 20,02%, Daszewo 17% i Karwin 22%, średnia w Powiecie 19,52%, w Województwie 21,92%, krajowa 22,75%. Jeśli chodzi o informację dotyczącą kontroli w Szkole Podstawowej w Karlinie, osobą najbardziej kompetentną jest Pani Pawlik, jeśli to będzie możliwe nie będzie problemu, aby informacja została przekazana. Kartony, wielokrotnie poruszano kwestię pojemników do ich selektywnej zbiórki, to że nie chce się komuś wrzucić kartonu do pojemnika wynika                     z lenistwa, każdy karton można porwać.
	Pani Anna Semenowicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że jeśli codziennie miałoby się wyrzucać kilka kartonów i je rwać, to jest to uciążliwość.                  
	Pan Piotr Woś powiedział że wchodzi w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i osoby, które nie będą segregować śmieci będą płacić wyższą cenę za odpady.
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem, czy pojemniki do selektywnej zbiórki są w jakiś sposób znormalizowane, czy jest jakaś norma, że otwory którymi można wrzucić kartony są bardzo małe?
	Pan Paweł Filipowicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej                    i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedział, że są to pojemniki stosowane w wielu gminach, nie potrafi odpowiedzieć, czy otwór jest normowany.
	Pan Piotr Gwóźdź podkreślił, że takie otwory mają na celu ustrzeżenie się przed osobami, które tam sypią wszystko.
	Zastępca Burmistrza Karlina Pan Piotr Woś podkreślił, że to są pojemniki przeznaczone dla osób prowadzących indywidualne gospodarstwa domowe, to nie są pojemniki, aby przemysłowo składać tam surowce wtórne. 
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź powiedział, że dziś dyskusja nie ma już sensu, przetarg został rozstrzygnięty, pojemniki stoją, tylko można się zastanowić, czy nie było możliwości przewidzenia tego wcześniej.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina podkreślił, że jeśli pytania będą zadane precyzyjnie i szczegółowo, będą udzielane szczegółowe odpowiedzi. Dotyczy to również wywozu śmieci z obiektu szkoły w okresie letnim. 
	Pan Paweł Filipowicz odpowiedział, że jeśli chodzi o cmentarz najprawdopodobniej do lipca powinien być projekt, ale dokładnej daty dziś nie jest w stanie podać.  
	Pan Piotr Woś tematu ulicy Koszalińskiej 98 i 98a nie zna, sprawdzi, nieprzyjemne zapachy zgłaszane były do RWiK w poprzednim roku, rozpozna sprawę.  
	Pan Piotr Gwóźdź dodał, że ma okazję współpracować z jednym                                               z mieszkańców który mieszka na ulicy Koszalińskiej i również skarży się na uciążliwość zapachową, odbył na ten temat rozmowę z Panem Siejakiem, który powiedział, że ze swojej strony RWiK dokonał przeglądów, jeśli ktoś ma jakieś problemy powinien to formalnie zgłosić. Zaproponowałem, aby pismo przekazał przez Biuro Rady, postawimy swoją pieczęć i przekażemy, ale radni nie są zwierzchnikami RWiK-u.
	Pani Barbara Michałek powiedziała, że zapachy wydobywające się                         w mieszkaniach to inna sprawa, w lutym na wspólnym posiedzeniu komisji                  i zgłaszała, że zapachy się nasiliły, wystarczy przejść o godzinie 19 – 20-tej i to nie są zapachy z mieszkań, tylko od strony przejazdu.
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź zaproponował Burmistrzowi przygotowanie pisma z kopią do Biura Rady, aby zostało to zrobione i by odpowiedź udzielona  została w taki sam sposób, z kopią do Biura Rady. Będzie wiadomo, że Urząd w tej sprawie wystąpił do RWiK. 
	Pan Piotr Woś stwierdził, że mają być założone biofiltry i to zostanie zrobione, ale pismo w tej sprawie również zostanie wysłane.       
	Zastępca Burmistrza Karlina Pan Piotr Woś odpowiedział, że odbyło się spotkanie z sołtysami i Radami Sołeckimi na temat remontów dróg na którym poczynione zostały ustalenia które drogi będą remontowane i na jakich zasadach. Nie ma zbyt dużych środków na remonty tego typu dróg, będzie dowożony materiał, a prace będą wykonywane już przez mieszkańców danej miejscowości.
	Pan Tomasz Mycio dodał, że nie chodziło o jakieś inwestycje, tylko po położeniu kabla energetycznego, nie doprowadzono drogi do stanu poprzedniego. 
	Pani Teresa Plichta – Lessnau Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie powiedziała, że kontrola w Szkole Podstawowej w Karlinie została przeprowadzona na prośbę Pana Burmistrza i dotyczyła bazy dydaktycznej, ale jeszcze nie ma zaleceń pokontrolnych, można się tego spodziewać w terminie późniejszym. 
	Ad. 12
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że wpłynęły odpowiedzi na pytania zadane przez Pana Piotra Gwóźdź na temat możliwości wykorzystania w większym stopniu świetlic wiejskich, Pana Waldemara Grażyńskiego nas pytanie dotyczące naprawy kostki brukowej na ulicy Wigury i Prusa oraz warunki zakupu Wyspy Biskupiej, Pani Grażyna Tomczyk odpowiedź na pytanie drogi krajowej – ulica Szczecińska oraz zakupu kosiarki, Pani Agnieszka Piskorek na temat liczby mieszkańców, Pan Wojciech Tomczyk na temat uporządkowania ścieżki rowerowej nad rzeką Parsętą i sytuacji prawnej Wyspy Biskupiej, Pan Bogdan Piłkowski otrzymał odpowiedź na temat śmieci przy komórkach na ulicy Bolesława Chrobrego, różnic w wysokościach opłat za śmieci oraz wykonania chodnika za wpływy              z mandatów w Daszewie i Pani Tamara Korzeniowska otrzymała informację na temat uzupełnienia pojemników na śmieci, środków wydanych na monitoring, refundacji unijnych środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji, wysokości kwot zapłaconych za budowaną halę sportową, wpływ środków                              z VAT-u  oraz koszty napraw samochodu Straży Miejskiej i Pani Grażyna Tomczyk otrzymała informację o przeprowadzonych   kontrolach zewnętrznych Gminy Karlino.
	Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina zaprosił do uczestnictwa                    w sobotę na godzinę 11-tą na Stadion Miejski, gdzie odbędą się Międzynarodowe Zawody Pożarnicze, a w dniu 9 czerwca br. na odsłonięcie kamienia na przystani i oficjalne otwarcie szlaku kajakowego im. Księdza Kardynała Karola Wojtyłły, następnie na wystawę do muzeum, Bieg Papieski oraz 23 czerwca Noc Świętojańską.     
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że na sesji czerwcowej będzie informacja                  z wykonania uchwał, która składana będzie raz na kwartał w formie obwieszczenia na stronie internetowej. 
	Ad. 13
	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 1445 dokonał zamknięcia XXII  sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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