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

w dniu 29 czerwca 2012 roku

Otwarcia  XXIII  sesji  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  dokonał  Pan  Piotr 

Gwóźdź  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  o  godzinie  1300 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Parkowej 1 w Karlinie. 

Powitał  zebranych  radnych,  zaproszonych  gości,  mieszkańców  oraz 

uczniów ze szkół z terenu Gminy Karlino (listy obecności załączono do 

protokołu).

Na podstawie listy obecności, na której widniało 14 podpisów Przewodniczący 

Rady stwierdził  prawomocność obrad.  Na sesji  nieobecny jest  Pan Wojciech 

Tomczyk.

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?  Ponieważ  nie  zostały 

zgłoszone, porządek obrad pozostał w pierwotnej wersji.

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

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

2. Wręczenie nagród Burmistrza uczniom szkół z terenu Gminy Karlino.
3. Wolne wnioski i informacje.
4. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski.
5. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym 

oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
6. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady 



Miejskiej w Karlinie za I półrocze 2012 roku.
1. Sprawozdanie  roczne  z  wykonania 

planu  finansowego  za  2011  rok 
Instytucji  Kultury  –  Karliński 
Ośrodek Kultury w Karlinie.

2. Informacja  o  stanie  mienia 
komunalnego  jednostki  samorządu 
terytorialnego – Gminy Karlino.

3. Informacja  o  zmianach  w  planie 
wieloletniej  prognozy  finansowej 
oraz  zmianach  w  planie  wydatków 
na realizację przedsięwzięć w latach 
2011 – 2025.

4. Sprawozdanie  za  rok  2011  z 
wykonania budżetu Gminy Karlino 
i  z  wykonania  planu  finansowego 
zadań  z  zakresu  administracji 
rządowej  zleconych  gminie  oraz 
innych  zadań  zleconych  gminie 
ustawami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok,
b) absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2011,

1. zmian  w  budżecie  Gminy 
Karlino na 2012 rok,

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

3. uchwalenia  Gminnego 
,,Programu  Wspierania 
Rodziny w Gminie Karlino na 
lata 2012 – 2014”,

4. miejscowego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego  dla  terenu 
położonego  w  obrębie 
Syrkowice, Mierzyn w gminie 
Karlino  dla  terenów 
lokalizacji  elektrowni 
wiatrowych  wraz  z 
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infrastrukturą towarzyszącą, 
5. nabycia  nieruchomości 

położonej  na  terenie  gminy 
Karlino – obręb Karścino,

6. nabycia  nieruchomości 
położonej  na  terenie  gminy 
Karlino – obręb Karwin,

7. wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych umów najmu,

8. wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnych  umów  najmu  lub 
dzierżawy  nieruchomości 
gruntowych,

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

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

sesjach.
11.Zakończenie XXIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.

Ad. 1c

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że 

protokół  z  XXII  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? 

Nie zostały zgłoszone. 

W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 

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

Protokół Nr XXII z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 maja 2012 roku 

został przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 



Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.

Ad. 2 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  stwierdził, że  ten moment jest na 

pewno  najprzyjemniejszą  częścią  sesji,  ale  zanim  wręczy  nagrody  chciałby 

pogratulować  i  dodał,  że  obecny  jest  na  sesji  kwiat  Karlińskiej  młodzieży, 

najzdolniejszej  i  chciałby,  aby  niektórzy  z  nich  w  przyszłości  podejmowali 

decyzje  dotyczące  Gminy  Karlino,  aby  po  skończeniu  odpowiednich  szkół 

w  niej  pozostali  i  budowali  jej  przyszłość.  Pogratulował  przede  wszystkim 

uczniom, ale również rodzicom i nauczycielom którzy ich wspierali. Dodał, że 

ma nadzieję, iż wakacje są już zaplanowane i zostaną mile spędzone, ale życzył 

przede wszystkich bezpieczeństwa. Przypomniał, że nagrody przyznawane są za 

bardzo  dobre  wyniki  w  nauce,  średnia  powyżej  5,  również  za  wzorowe 

zachowanie  i  aktywność  w swoich  środowiskach i  szkołach,  ale  zostaną  też 

wręczone nagrody za osiągnięcia sportowe, nagrody dla wszystkich tych którzy 

pięknie i godnie reprezentują Gminę Karlino.   

Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Piotrem Woś wręczył  nagrody 

uczniom z terenu Gminy Karlino.

Ad. 3 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zaprezentował 

kilkanaście zrobionych przez siebie zdjęć w trakcie objazdu świetlic wiejskich 

komentując,  że  zostały  one  przygotowane,  aby  pokazać  w  jaki  sposób 

wydawane są pieniądze w Gminie Karlino na remonty świetlic, jak wyglądają 

świetlice  na  terenach  wiejskich,  jak  według  niego  zostały  zmarnowane 

pieniądze.  Zdjęcia  zostały  zrobione  w  Garnach,  Zwartowie,  Domacynie, 
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Daszewie,  Karwinie.  Przedstawił  również  zdjęcia  świetlicy  zrobione 

w Rokosowie, gdzie również przeprowadzana była termomodernizacja. Dodał, 

że  świetlica  ta  czynna  jest  40  godzin  tygodniowo,  w  Gminie  Biesiekierz 

w której jest dziesięć świetlic również czynne są one 40 godzin tygodniowo, 

a  w Gminie Karlino 5 – 6 godzin tygodniowo.  Zapytał  po co wydano takie 

pieniądze, skoro później nie można z tego korzystać, plac zabaw przy szkole 

w  Karwinie,  nikt  z  niego  nie  korzysta.  Zaprezentował  zdjęcie  placu  zabaw 

w Rosnowie  i  powiedział,  że  kosztował  on  o  połowę  mniej  niż  Karlińskie. 

Stwierdził,  że  nie  wie  jak  został  przygotowany  projekt  remontu  w świetlicy 

w  Garnkach,  gdzie  jest  wspólna  ściana  z  sąsiadem,  która  nie  została 

zabezpieczona i  są na niej  zacieki.  Przedstawił  zdjęcie z godzinami otwarcia 

świetlicy  w  Mierzynie  –  5  godzin  w  tygodniu,  świetlica  kosztowała  ponad 

700 000,00zł kilka lat temu i jak jest wykorzystywana. Powiedział, że w dniu 

ostatniego meczy reprezentacji Polski przejechał się po kilku miejscowościach 

i czynne były tylko dwie świetlice na siedem odwiedzonych przez niego, to była 

świetlica  w  Koziej  Górze  gdzie  znajdowało  się  około  dwudziestu  osób 

i w Garnkach, pozostałe były pozamykane. Jest czas, okazja i możliwość, aby 

były one czynne, żeby coś w nich się działo, skoro wydano wielkie pieniądze na 

remonty, a nikt z tego nie korzysta, albo w bardzo małym stopniu, to pieniądze 

wyrzucone w błoto. Dlaczego w Gminie Karlino świetlice nie są czynne tak jak 

w innych gminach po 30 – 40 godzin w tygodniu. Można prowadzić zajęcia, 

mówi  się,  że  są  one  dla  dzieci  i  młodzieży,  a  dlaczego nie  robi  się  nic  dla 

seniorów?  Zaproponował,  aby  chór  Passionato,  który  odbywa  swoje  próby 

w Karlińskim Ośrodku  Kultury,  gdyby  zostały  przekazane  jakieś  dodatkowe 

pieniądze, chórzyści mogliby pojechać ze swoimi występami na wieś, żeby im 

pomóc,  bo  nie  mają  samochodów,  żeby  mogli  dojechać,  byłyby  spotkania 

wieczorem dla mieszkańców, może kogoś udałoby się zachęcić do występów w 

chórze.  W  świetlicach  odbywają  się  nabożeństwa,  czy  nie  można  byłoby 

pomyśleć  o  tym i  po  nabożeństwie  zrobić  ciasto,  kawę,  zostać  z  księdzem 



i posiedzieć? 

Pani  Żaneta  Wandycz  Sołtys  –  Przewodnicząca  Rady Sołeckiej  Sołectwa 

Garnki  zwróciła się z pytaniem do Pana Piłkowskiego kto to przygotuje, kto 

upiecze ciasta i zrobi kawę?            

Pan  Bogdan  Piłkowski  odpowiedział,  że  chodzi  o  to,  aby  była  osoba 

zatrudniona, opłacona, która by to przygotowała, są fundusze sołeckie.  

Pani Żaneta Wandycz dodała, że jest to krzywdząca opinia dla sołtysów, aby 

móc oceniać wygląd świetlic trzeba byłoby cofnąć się kilka lat wstecz, nie teraz 

kiedy Pan Piłkowski przyjechał, czy miesiąc, a nawet pół roku temu i stwierdził, 

że coś odpada, są gwarancje, to się naprawi. Nie można stwierdzić, że świetlice 

są  w  idealnym  stanie,  ale  jest  dalsza  część  remontu,  która  będzie 

przeprowadzana, a Pan Piłkowski zaprezentował właśnie te, które są do remontu 

przygotowywane.  Świetlica  w Garnkach  została  wymalowana  po  pierwszym 

etapie remontu, ale są świetlice dużo większe, których nie można było malować 

ze względów finansowych. 

Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa 

Zwartowo  zwróciła  się  do  Pana  Piłkowskiego  z  pytaniem,  czy  widział  on 

w jakim stanie znajdowały się świetlice przed ich remontem, dziesięć lub pięć 

lat  temu?  Pan  Piłkowski  mówi,  że  objechał  miejscowości  w  trakcie  meczu 

Polski  i  czynne  były  tylko  dwie  świetlice,  a  dlaczego  nie  przyjechał  do 

Zwartowa, kiedy mieszkańcy siedzieli do dwunastej, pierwszej w nocy, kiedy 

było  otwarcie  Euro?  W  świetlicach  odbywa  się  wiele  imprez,  są  komunie, 

osiemnastki,  wesela,  czy  stypy.  Zapytała,  czy  trzeba  informować  Pana 

Piłkowskiego,  co  się  będzie  odbywało  w  danym  dniu  w  świetlicy,  o  której 

zostanie  ona  otwarta?  Świetlica  otwierana  jest  wtedy,  kiedy  jest  potrzebna 

mieszkańcom, może się zdarzyć, że w danym dniu nic się nie będzie działo, 

a w dniu następnym będzie trzydzieści osób. Dodała, że przed chwilą otrzymała 
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telefon od mieszkanki,  która chciałaby skorzystać  z  komputera,  wydrukować 

pismo do Urzędu i taką możliwość będzie miała. Za dodatkowe godziny nikt nie 

płaci, robi się to dobrowolnie, chciałoby, aby świetlice były otwarte dłużej, ale 

nie jest to możliwe. Wiele rzeczy mieszkańcy dają od siebie, na przykład paliwo 

i nikt tego nie zwraca, czy robione są paczki dla dzieci. 

Pan Bogdan Piłkowski  powiedział,  że wie jaką motywację zastosowała Pani 

Sołtys, że mieszkańcy przyszli do świetlicy na mecz, ale po to jest świetlica, aby 

ludzie przyszli. Dodał, że nie wymaga, aby sołtysi pracowali społecznie, należy 

za  pracę  zapłacić,  jeśli  ludzie  otrzymają  możliwość  pracy  i  zarobku,  to  nie 

przyjdą do opieki społecznej.  

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie  powiedział, 

że zaprezentowany przez Pana Piłkowskiego materiał można dwojako rozumieć, 

z jednej strony, że nie są świetlice otwarte, ale co by było, gdyby czynne były 

przez osiem godzin, byłaby wizyta, a nikogo nie ma, wówczas byłby zarzut, że 

nikt  nie  przychodzi.  Kiedy  mieszkał  w  Daszewie  i  bywał  w  świetlicy,  to 

zdarzało się, iż w jednym dniu ciężko było znaleźć miejsce przy stole do ping - 

ponga,  a  przez  kolka  następnych  dni  w  świetlicy  była  tylko  świetlicowa. 

Prezentacja to był raczej obraz przedsiębiorstw polskich, a nie jest to niczyja 

wina, to, że ktoś źle wykona swoją prace, wynika może z faktu, że większość 

fachowców jest w Anglii, a nie dlatego, że Burmistrzem jest Waldemar Miśko, 

to jest kwestia prawa zamówień publicznych i rzetelnie wykonanej pracy.      

Pan  Maciej  Myczka  Kierownik  Referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki 

Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie zwrócił się z prośbą do 

sołtysów,  ponieważ  trwają  działania  o  pozyskanie  środków  na  zwalczanie 

Barszczu Sosnowskiego, a nie są znane wszystkie miejsca w których on rośnie, 

stąd  prośba  o  pomoc wskazanie  miejsc  na  terenie  gminy w których  barszcz 

rośnie. 



   

Ad. 4

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina jeśli chodzi o usterki budowlane nie 

tylko w świetlicach, ale również drogach i innych obiektach, zgodnie z prawem 

zamówień  publicznych  które  obowiązuje  w  Polsce  jedynym  kryterium  dla 

wyboru oferty jest najniższa cena, co mści się przy inwestycjach. Kupując jakiś 

produkt,  kupuje  się  go  z  gwarancją,  tak  jest  też  przy  realizacji  inwestycji 

i w okresie gwarancji zgodnie z prawem można ubiegać się o usunięcie usterek, 

w przypadku robót budowlanych okres gwarancji jest różny, od trzech do pięciu 

lat. Wykonawcy różnie reagują, zmusić nikogo nie można, ale ostatecznie jest 

do wykorzystania instrument, to jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania 

robót,  to jest  z  reguły kilka procent wartości  kontraktu,  jeśli  wykonawca nie 

usunie usterek, te środki mogą zostać przeznaczone na ich usunięcie. Na dziś 

jest  tak,  że  wszelkie  zgłoszone  usterki  przez  sołtysów  przekazywane  są  do 

wykonawców i sukcesywnie są naprawiane, ale zdarza się również tak, że coś 

zaczyna się psuć, kiedy minie okres gwarancyjny. Nie należy nadużywać słów 

takich jak ,,pieniądze wyrzucone w błoto”, należy popatrzeć jak to wyglądało 

kilka lat temu, a co zostało zrobione. Stwierdził, że kwestie remontowe świetlic 

w  tym  roku  zostaną  zakończone,  te  które  nie  są  wyremontowane,  zostaną 

wyremontowane w środku, zostanie zakupione wyposażenie i zagospodarowane 

tereny wokół. Mówiono już o tym, że trzeba przygotować plan działania świetlic 

w miarę możliwości budżetowych. Fajnie jest zgłaszać różne pomysły co i jak 

powinno się robić i powiedzieć ,,niech się znajdą pieniądze”, to jest postawa 

nieodpowiedzialna,  trzeba  spojrzeć  na  całokształt,  a  nie  kierować  pobożne 

życzenia, tak naprawdę niewiadomo do kogo. Instytucja kultury sprawdza ile tak 

naprawdę potrzeba godzin w świetlicach, po co czterdzieści godzin skoro może 

okazać się,  że potrzeba pięć, albo nawet trzy i  nie w każdej świetlicy. To te 

osoby,  które  ciężko  społecznie  pracują  na  wsiach,  często  spotykając  się 
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z różnymi niedorzecznymi zarzutami nie tylko tymi padającymi na sesjach, ale 

też od mieszkańców w swoich sołectwach, za to, że poświęcają swój czas i chcą 

coś  dla  swojej  społeczności  zrobić,  ale  to  właśnie  sołtysi  i  Rady  Sołeckie 

wspólnie z mieszkańcami mają powiedzieć jaka jest potrzeba i przez jaki czas 

świetlica powinna być czynna, dopiero wtedy można będzie taki program ustalić 

i zobaczyć jakie środki są na to potrzebne, czy budżet na to stać. Koszt placów 

zabaw  przy  szkołach,  jest  program  rządowy  Radosna  Szkoła,  w  50%  są 

dofinansowywane  place  zabaw  z  budżetu  państwa  i  tak  jak  przy  każdej 

inwestycji są ogłaszane przetargi, w wyniku których ustalona jest cena, nie wie 

co jest tak drogie przy placach, być może bezpieczne dla dzieci podłoże. Sąsiad 

w Garnkach, być może Pan Piłkowski nie wie jaki to jest człowiek, ale Pani 

Sołtys  doskonale  wie,  że  nie  ma  sposobu,  aby  zmusić  tego  Pana  do 

jakiejkolwiek inicjatywy, aby móc coś zrobić i zabezpieczyć cokolwiek, to się 

nie uda. W Mierzynie pokazana tabliczka i godziny otwarcia świetlicy wiejskiej, 

to  fałszywy  obraz,  należało  zrobić  trochę  więcej  wysiłku  i  zobaczyć  co  się 

dzieje  w  tej  świetlicy,  w  Mierzynie  działa  świetlica  Stowarzyszenia  SOS 

i  odbywa się  po kilka  godzin zajęć,  jest  współpraca  z  rodzinami w sprawie 

zapobiegania przemocy, takie zajęcia odbywają się w tej świetlicy i w Karścinie 

oraz Lubiechowie, to jest doskonała praca i właściwy sposób wykorzystywania 

świetlic. Jeśli chodzi o chór Passionato i wyjazdy na występy do świetlic, to Pan 

Piłkowski powinien zgłosić się do szefa chóru, zgłaszane są przez niego różne 

pomysły, ale tak naprawdę nic od siebie nie zrobił i nie zaproponował, zamiast 

wyszukiwać w dokumentach,  jeździć  po Gminie,  szukać dziur,  mógłby swój 

czas  poświęcić  na  twórczą  pracę,  na  zajęcia  dla  dzieci  w  świetlicach,  hali 

sportowej, czy w KOK, po to są budowane te obiekty. Jeśli dziś Pan Piłkowski 

twierdzi, że ,,są to pieniądze wyrzucone w błoto”, to żyje on chyba w innym 

świecie. 

Radny Rady Miejskiej  w Karlinie  Pan Piłkowski  powiedział,  że pracował 

w szkole,  pomagał swojej małżonce prowadzić zajęcia szachowe, było kółko 



szachowe w Szkole Podstawowej w Karlinie, robił to społecznie, nie brał za to 

żadnego  wynagrodzenia,  a  Pani  Dyrektor  KOK-u  zapytała  czy  ma  do  tego 

uprawnienia, ponieważ ich nie miał dlatego kółko zakończyło swoją działalność. 

Może  się  zdarzyć,  że  wstanie  następna  osoba  i  zapyta  co  robi  nie  mając 

uprawnień. Co się tyczy świetlic, były koleżanki z Komisji Rewizyjnej i mogą 

powiedzieć jak te świetlice wyglądają, jakie są słyszane opinie na ich temat, czy 

są potrzebne, czy nie, bo padały również stwierdzenia, że nie są one potrzebne, 

po co robić remonty skoro i tak nikt nie przychodzi.   

Ad. 5 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  przedstawił  sprawozdanie 

o  pracy  Urzędu  w  okresie  międzysesyjnym  tj.  od  dnia  31  maja  do  dnia 

28  czerwca  2012  roku  oraz  z  wykonania  uchwał  (informacje  załączone  do 

protokołu).  Dodał,  że  warto  zauważyć  piąte  urodziny  Małego  Przedszkola 

w  Karścinie,  przypomniał,  że  w  każdej  ze  szkół  wiejskich  jest  takie  Małe 

Przedszkole. W ostatni weekend odbyła się konferencja związana z istnieniem 

Związku  Miast  i  Gmin  Dorzecza  Parsęty,  była  to  okazja  do  pewnych 

podsumowań,  zrealizowanych  przez  dwadzieścia  lat  zostało  kilkadziesiąt 

projektów o wartości prawie 1 600 000 000,00zł i dofinansowaniu dotacyjnym 

prawie 1 300 000 000,00zł, w tym kontekście warto powiedzieć, iż należałoby 

się już zastanawiać i konstruować plan, co chciałoby realizować w latach 2014 – 

2020,  bo  zbliża  się  następny  okres  programowy  Unii  Europejskiej  i  będzie 

zasadnicza zmiana w podejściu Komisji Europejskiej do wydawania pieniędzy. 

Bardziej  będą  wspierane  projekty,  które  dotyczą  większych  obszarów,  trzeba 

promować  swoje  pomysły,  ale  we  współpracy  z  wieloma  samorządami, 

a  Związek  Miast  i  Gmin  Dorzecza  Parsęty  jest  doskonale  organizacyjnie 

i merytorycznie przygotowany, żeby tego typu projekty konstruować i zgłaszać 

do  Programów Operacyjnych,  również  do  Marszałka.  Przykładem mogą  być 
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ścieżki rowerowe, produkt turystyczny, który jest produktem sieciowym i może 

dotyczyć  wielu  gmin.  Trwają  też  rozmowy z  partnerami  z  Niemiec  z  Gmin 

Dargun i Wolgast, aby wspólnie z nimi zgłaszać pomysły do Interregu, trzeba 

znaleźć takie inwestycje, które będą do siebie zbliżone tematycznie, na przykład 

gotowy  już  projekt  na  amfiteatr  i  park,  na  co  można  otrzymać  85% 

dofinansowania.    

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź wyjaśnił, że informacja z realizacji uchwał 

nie będzie omawiana, radni otrzymają ją w celu zapoznania się z nią,  gdyby 

były  potrzebne  jakieś  wyjaśnienia  będzie  możliwość  ich  uzyskania 

w późniejszym punkcie.  

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z  pytaniem  dotyczącym  pkt  12  sprawozdania  i  umowy  zawartej 

z  Przedsiębiorstwem  Budowlanym  BUDOMAL z  siedzibą  w  Koszalinie  na 

wykonanie Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Karwinie, czy nie można 

był  przewidzieć  tych  rzeczy  i  teraz  trzeba  dodatkowe  pieniądze  na  to 

przeznaczyć,  nie  było  wiadomo,  że  trzeba  będzie  zlikwidować  komin, 

kotłownie? 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zapytał,  co 

przewidywała  do wykonania  pierwsza zawarta umowa na termomodernizację 

Szkoły  w  Karwinie,  a  następnie  powiedział,  że  kiedy  likwidowane  było 

wysypisko śmieci cena śmieci miała kształtować się na tym samym poziomie, 

a nastąpił wzrost cen za śmieci komunalne o 20%, to bardzo dużo, czym to jest 

spowodowane? 

Burmistrz Karlina Pan Miśko  powiedział, że nie rozumie co ma wspólnego 

likwidacja wysypiska śmieci z cenami za śmieci, wręcz przeciwnie likwidacja 

powoduje wzrost.

Pan  Bogdan  Piłkowski  stwierdził,  że  Burmistrz  obiecywał,  iż  nie  będzie 



wzrostu cen, a wzrosły.  

Pan Waldemar Miśko  odpowiedział, że tak się stało i zwrócił się z pytaniem 

do Pana Piłkowskiego, czy płaci wyższą stawkę za wywóz śmieci, jeśli tak to 

o ile więcej? 

Radny Pan Piłkowski powiedział, że żona reguluje rachunki za wywóz śmieci.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  przypomniał, że mówił o tym, iż 

ceny za wywóz śmieci są wynikiem przetargu, wybierana jest najkorzystniejsza 

oferta  spośród  złożonych,  natomiast  likwidacja  wysypiska  nie  ma  żadnego 

wpływu na  wysokość  stawek,  nie  jest  to  ze  sobą  tożsame.  Co  do  Karwina, 

teoretycznie można było pewne rzeczy przewidzieć, ale przetarg był ogłaszany 

w 2010 lub na początku 2011 roku i  w momencie jego ogłoszenia wszystko 

funkcjonowało,  być  może  powinno  to  zostać  ujęte  w  specyfikacji,  ale  była 

również inna przeszkoda, termomodernizacja była robiona w ramach szerszego 

programu Termomodernizacja Obiektów Publicznych,  którego okres realizacji 

kończy się teraz,  a rozpocząć się mogły prace po całkowitym zlikwidowaniu 

kotłowni, która funkcjonowała w tym sezonie zimowym.  

Pan  Bogdan  Piłkowski  powiedział,  że  zrozumiał,  iż  termomodernizacja 

pierwszego  etapu  obejmowała  tylko  trzy  ściany,  które  zostały  zrobione, 

a pozostała ściana na której jest komin, czy czwarta też była ujęta?

Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że pierwszy etap obejmował trzy ściany 

i  dach,  nie  była  ujęta  czwarta  ściana,  ta  będzie  wykonana  przy  realizacji 

kolejnego etapu.

Ad. 6

Pani  Grażyna  Tomczyk Przewodnicząca  Komisji  Rewizyjnej  przedstawiła 
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sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 

Pani  Anna  Semenowicz  Przewodnicząca  Komisji  Mieszkaniowej 

i Gospodarki Komunalnej  przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji 

Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej. 

Pan  Sławomir  Kaczmarek  Przewodniczący  Komisji  Budżetu,  Zdrowia, 

Kultury i Oświaty przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji.

Pan  Tomasz  Mycio  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa,  Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji 

Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 

Nie zostały zgłoszone pytania dotyczące sprawozdań z pracy komisji.

Ad. 7

Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Piotr  Gwóźdź  powiedział,  że 

sprawozdanie  roczne  z  wykonania  planu finansowego za 2011 rok Instytucji 

Kultury  –  Karliński  Ośrodek  Kultury  w  Karlinie,  które  zostało  przedłożone 

Radzie .

Ad. 8

Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja 

o  stanie  mienia  komunalnego  jednostki  samorządu  terytorialnego  –  Gminy 

Karlino, materiały również zostały przedłożone.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 



z pytaniem czy Burmistrz znalazł już informacje na temat Spółki Petro Nova i 

co się dzieje ze spółką Bio – Energia w Karlinie, co ta spółka w tym czasie robi, 

powołana została na nadzwyczajnej sesji, minęło ponad rok i nie słychać żeby 

coś się działo i jak jest zabezpieczone wysypisko śmieci, co się tam dzieje, czy 

przystąpiono już do zasypywania, wyrównywania, czy trwają jakieś prace?   

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  trwają 

poszukiwania adresata jeśli chodzi o Spółkę Petro Nova, nie można go ustalić, 

aby móc  się  zwrócić  do  władz  Spółki.  Na kolejne  pytanie  odpowiedział,  że 

wielokrotnie już informował o biogazowi w Karlinie w czasie ostatnich kilku 

miesięcy i  przypomniał,  że pośpiech był  związany z ogłoszonym konkursem 

przez Marszałka na te źródła energii, aby można było złożyć wniosek musi być 

podmiot powołany do życia. Wniosek został złożony na zasadzie – zaprojektuj 

i  wybuduj,  to  znaczy,  że  ogłasza  się  przetarg  od  razu  na  zaprojektowanie 

i wybudowanie obiektu. Konkurs nie został jeszcze zakończony i trwa już dość 

długo,  bo  od  ubiegłego  roku,  kiedy  zostały  złożone  wnioski.  W pierwszych 

konkursach  było  bardzo  nikłe  zainteresowanie  na  odnawialne  źródła,  w tym 

konkursie zainteresowanie firm prywatnych było bardzo duże. Zarząd ustali listę 

rankingową  projektów  które  otrzymają  dofinansowanie,  ale  zgodnie 

z procedurami każdy, kto nie dostał się na listę ma prawo protestować, w tej 

chwili niektóre protesty będą się opierały nawet o sądy w związku z tym nie ma 

jeszcze  decyzji  jakie  zadanie  otrzyma dofinansowanie.  Zarząd  Województwa 

pracuje nad tym aby dać dodatkowe pieniądze i w ten sposób większa liczba 

firm otrzymałaby dofinansowanie, wtedy można spodziewać się, że w tej grupie 

znajdzie się też inwestycja Karlińska, która obecnie jest na liście rezerwowej. 

Równolegle  podejmowane  są  działania  w  celu  opracowania  projektu 

technicznego  i  uzyskania  pozwolenia  na  budowę  w  ramach  konkursu 

ogłoszonego  przez  Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska,  gdzie  można 

otrzymać  30%  dotacji  i  40%  maksymalnie  pożyczki,  ale  trzeba  mieć 

dokumentację,  w  tym  konkursie  preferowane  będą  biogazownie,  które 
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zagospodarowują  ciepło,  a  nie  tylko  produkują  prąd.  Obecnie  trwają 

poszukiwania udziałowca do spółki, który będzie producentem kukurydzy, po to 

aby zapewnić wsad do kotła, bo biogazowni typowo rolniczych w najbliższych 

latach będzie powstawało bardzo dużo i mogłoby okazać się, że byłby problem 

z  kukurydzą,  a  wejście  producenta  do  spółki  zapewni  zabezpieczenie.  Jeśli 

chodzi  o  wysypisko  śmieci  12  lipca  br.  odbędzie  się  posiedzenie  Walnego 

Zgromadzenia  na  którym  zapadną  decyzje  między  innymi  dotyczące 

rekultywacji i wówczas będzie można postarać się o zewnętrzne środki.        

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

przypomniał,  że  kiedy  powoływana  była  spółka  Bio  –  Energia  jednym 

z argumentów na tak, że skorzystają z tego okoliczni rolnicy, a z wypowiedzi 

Burmistrza wynika, że będzie udziałowiec, który będzie również właścicielem 

spółki  będzie  zaopatrywał  w kukurydzę,  czy  producenci  lokalni  będą  mogli 

również ją dostarczać?

Pan  Waldemar  Miśko  odpowiedział,  że  każdy  chętny,  który  będzie  chciał 

będzie  mógł  dostarczać  surowiec  i  zwracając  się  do  sołtysów  poprosił 

o  rozpropagowanie  tej  informacji.  Wyjaśnił,  że  jeden  udziałowiec  służy 

zagwarantowaniu stałych dostaw, aby biogazownia nie stanęła, nie są jeszcze 

wytypowane firmy z którymi będą przeprowadzane rozmowy   

Ad. 9

Nie było pytań do punktu porządku obrad - Informacja o zmianach w planie 

wieloletniej  prognozy  finansowej  oraz  zmianach  w  planie  wydatków  na 

realizację przedsięwzięć w latach 2011 – 2025.

Ad. 10



Sprawozdanie za rok 2011 z wykonania budżetu Gminy Karlino i z wykonania 

planu finansowego zadań z zakresu administracji  rządowej zleconych gminie 

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  przedstawił  prezentację 

multimedialną na temat wykonania budżetu za rok 2011.

Pani  Tamara  Korzeniowska  Radna  Rady  Miejskiej  w  Karlinie 

przypomniała,  że  na  wspólnym posiedzeniu  komisji  zwróciła  się  z  pytaniem 

w związku z udzielonymi przez Burmistrza ulgami w podatku od nieruchomości 

w wysokości 1 012 622,00zł i chciałaby się dowiedzieć ile miejsc pracy oferują 

te zakłady dla mieszkańców? Następnie powiedziała, że na 2011 rok planowano 

kredyty, pożyczki i obligacje na inwestycje były w kwocie 4 000 000,00zł, po 

zmianach kwota 2 000 000,00zł, a wykonano 102 000,00zł, ponieważ wartość 

tych kredytów i  obligacji  zmieniła  się,  wzięto  obligacje  i  kredyty łącznie  na 

4 500 000,00zł,  to  z  tego wynika,  że  przeznaczono to na spłatę  deficytu?  Te 

wartości  zapisane  są  w  prognozie  długoterminowej  w  przedsięwzięciach 

w tabeli A, jakie były plany, po zmianach i jak zostało wykonane. 

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  odpowiedziała,  że 

w wykonaniu budżetu są podane wykonania środków własnych, a one obejmują 

rzeczywiście środki własne i kredyty i pożyczki. Środki o które zapytała Pani 

Korzeniowska zostały  przeznaczone na sfinansowanie innych inwestycji  oraz 

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem,  czy  środki  przeznaczone  na  remonty  instalacji  elektrycznej 

przeznaczone są również na MGOPS i będzie instalacja remontowana w całym 

budynku? 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  jeśli  chodzi 

o pozyskane środki zewnętrzne w wysokości 177 000,00zł mogą dotyczyć one 
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tylko biblioteki, ma zostać zrobiony podjazd, barierka, w roku przyszłym, aby 

obiekt  dokończyć  zrobić  ogrodzenie  wokół  obiektu  w  którym  mieści  się 

biblioteka i opieka, być może zagospodarowanie trawnika.

Pani  Tamara  Korzeniowska  przypomniała  pytanie  dotyczące  liczbę  osób 

zatrudnionych w firmach, które otrzymały ulgi w podatku?

Pani Krystyna Granat odpowiedziała, że powstały trzy firmy, które otrzymały 

taką pomoc i zatrudniły łącznie 74 osoby, jest jedna która już istnieje i skorzysta 

z pomocy na rozwój przedsiębiorstwa która zatrudnia 400 osób.

Pan Bogdan Piłkowski  zwrócił się z pytaniem, czy chodzi o pełne etaty, czy 

osoby?

Skarbnik Gminy Karlino Pani Granat odpowiedziała, że chodzi o pełne etaty. 

Ad. 11a

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 

rok.

Wszystkie komisje Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  9  radnych,  1  był  przeciwny, 

4  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XXIII/216/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Ad. 11b

Projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 

rok.



Wszystkie komisje Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Przewodniczący  Rady  Pan  Gwóźdź  poinformował  obecnych,  że  wpłynęła 

pozytywna  opinia  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  do  wnioski  Komisji 

Rewizyjnej  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  w  sprawie  udzielenia  Burmistrzowi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, 

że  posiada  oświadczenie  podpisane  przez  Burmistrza  dotyczące  kontroli 

zarządczej za 2011 rok i przedstawiła jego treść z której wynika, że w Urzędzie 

Miejskim  w  Karlinie  w  ograniczonym  stopniu  funkcjonowała  adekwatna, 

skuteczna kontrola zarządcza i zwróciła się z pytaniem, jak należy to rozumieć, 

że  funkcjonowała  w  ograniczonym stopniu?  Zastrzeżenia  dotyczą  określenia 

celów i  zadań,  monitorowania  i  oceny ich działalności,  identyfikacji,  analizy 

i reakcji na ryzyko, braku kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach.

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  opowiedział,  że  oznacza  to,  iż 

w niepełnym zakresie funkcjonowała kontrola zarządcza. 

Pani  Tamara  Korzeniowska  poprosiła  o  wyjaśnienie,  czym  jest  kontrola 

zarządcza, ponieważ są to ważne rzeczy?

Pan  Waldemar Miśko  dodał,  że  kontrola  zarządcza,  to  system zarządzania 

samorządem  i  poprosił  Panią  Piwowarczyk  Sekretarza  Urzędu  Miejskiego 

o udzielenie odpowiedzi.      

Pani  Danuta  Piwowarczyk  Sekretarz  Urzędu  Miejskiego  w  Karlinie 

wyjaśniła, że kontrola zarządcza jest dodatkowym elementem, który ma służyć 

Burmistrzowi we właściwym zarządzaniu jednostką, jest to tylko i wyłącznie 

pomoc dla Burmistrza, aby mógł dobrze realizować swoje obowiązki. W Gminie 

działała kontrola w ograniczonym zakresie, ponieważ nie było pracownika który 

mógł w pełni realizować cele i zadania kontroli zarządczych. Przeprowadzono 
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kilka naborów, nikt się ni  zgłosił,  w związku z tym pewne zadania nie były 

realizowane.  Dlatego  Burmistrz  złożył  takie  oświadczenie,  że  nie  w pełnym 

zakresie  była  realizowana  kontrola  zarządcza.  Jeśli  Pani  Korzeniowska 

chciałaby więcej wiedzieć na temat kontroli zarządczej właściwa będzie ustawa 

o finansach publicznych.             

Pan Piotr Gwóźdź dodał, że kontrola zarządcza jest obszernym działem nauki, 

są specjalne stanowiska, nie oznacza, że przedsiębiorstwo które nie ma działu 

kontrolingu źle funkcjonuje, tak też w Urzędzie, jest to dodatkowa pomoc dla 

Burmistrza,  który  nie  będzie  musiał  wszystkiego  sam  analizować,  tylko 

przygotowany materiał pozwoli mu podjąć decyzję. 

Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie 

powiedział, że ograniczony stopień nie jest niezgodny z przepisami.

Pani  Tamara Korzeniowska  stwierdziła,  że  nie  jest  to  na pewno dobre  dla 

funkcjonowania Urzędu. 

Pani Danuta Piwowarczyk odpowiedziała, że jest ona sprawowana na bieżąco. 

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  powiedział,  że  to,  iż  kontrola 

działała w ograniczonym zakresie nie oznacza, że były łamane przepisy prawa, 

robiono coś niezgodnie z procedurami, środki były wydawane niecelowo, czy 

niefrasobliwie. To jest taki system, jak system jakości ISO w przedsiębiorstwach 

i  urzędach,  aby  go  wdrożyć  musi  pracować  na  to  gro  ludzi,  musi  być 

dostosowany  specjalny  system  informatyczny,  wielu  ludzi  do  typowo 

papierkowej pracy, całe procedura jest  szczegółowo opisana,  jest to ogromny 

wysiłek  organizacyjny  zasobów  ludzkich  w  danym  przedsiębiorstwie,  czy 

urzędzie, ale potem minimum raz w roku jest to kontrolowane i znów ileś dni 

trzeba  wyjąć  z  bieżącej  pracy  danej  instytucji  po  to,  aby  spotkać  się 

z audytorami, by sprawdzili wszystkie procedury. Zarówno kontrola zarządcza 

jak  też  system  jakości  powodują  o  wiele  więcej  pracy  papierowej,  wiele 



urzędów  weszło  w  ten  system,  ale  jest  to  straszna  biurokracja.  Kontrola 

zarządcza jest obowiązkiem i będzie wdrażana, ale problemem podstawowym 

jest brak osób przygotowanych do tego, aby to prowadzić i wspierać decydenta 

w  zarządzaniu  daną  organizacją.  Kilkakrotne  nabory  nie  dały  rezultatu 

i podobna sytuacja była przy poszukiwaniu audytora, to jest również profesja 

poszukiwana  i  trudno  jest  znaleźć  osobę,  a  jeśli  już  są  chętni,  to  życzenia 

w kwestii wynagrodzenia są bardzo wygórowane.       

Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady powiedział, że od kilku lat pracuje 

z systemem zarządzania jakością i może stwierdzić, że to jest trudne ale tylko na 

początku i wtedy jest mnóstwo pracy, natomiast później trudno wyobrazić sobie 

pracę  bez  takiego  systemu,  który  tak  naprawdę  wszystko  porządkuje, 

a  procedury  są  na  tyle  elastyczne,  że  zawsze  można  je  zmienić,  aby  móc 

dopasować je do rzeczywistości. Kontrola polega na tym, aby sprawdzić, czy są 

realizowane przepisy.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  9  radnych,  1  był  przeciwny, 

4  wstrzymało  się  od  głosu.  W  wyniku  jawnego  głosowania  uchwała 

Nr XXIII/217/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  podziękował wszystkim osobom, 

które współpracują,   to są kierownicy jednostek organizacyjnych,  dyrektorzy, 

urzędnicy,  którym  czasami  jest  bardzo  trudno,  ale  największą  satysfakcją 

wszystkich, również radnych i mieszkańców powinno być to, że Gmina Karlino 

jest  wyróżniająca się  na tle  innych o podobnym potencjale,  liczbie  ludności, 

obszarze, ale jest tez o krok do przodu przed samorządami  o wiele większymi.   

Ad. 11c
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Pan Sławomir Kaczmarek opuścił salę obrad.

Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Karlino na 2012 rok.

Wszystkie komisje Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  o  pozycję  z  działu  801  –  zwiększenie  wydatków  w  kwocie 

6 910,00zł tytułem pokrycia kosztów uczęszczania niepełnosprawnego dziecka 

z  gminy  Karlino  do  przedszkola  specjalnego  w  Białogardzie,  ile  było 

zaplanowanych środków na początku roku, czy jest to nowy wydatek?

Pani  Krystyna  Granat  Skarbnik  Gminy  Karlino  odpowiedziała,  że  na 

początku  roku  została  zaplanowana  kwota  w  wysokości  7 000,00zł  na 

podstawie kosztów przedłożonych przez Urząd Miasta Białogard, w tej chwili 

przyszło  wyrównanie  tych  kosztów  od  początku  roku,  powiedziała,  że 

zwrócono się o wyjaśnienie tej sytuacji do Urzędu Miasta  Białogardu. Koszty 

nie  są  przez  Gminę  pokrywane  w  100%,  Gmina  dopłaca  do  kosztów 

utrzymania,  minus  subwencja  z  budżetu  państwa  przyznana  na  dzieci 

w przedszkolu.   

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  8  radnych,  1  był  przeciwny, 

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

Nr XXIII/218/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Ad. 11d

Projekt  uchwały w  sprawie  zmian  wieloletniej  prognozy  finansowej  Gminy 

Karlino  na  lata  2012  –  2025,  wszystkie  stałe  komisje  Rady  zaopiniowały 



projekt pozytywnie.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  8  radnych,  1  był  przeciwny, 

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

Nr XXIII/219/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Ad. 11e

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego ,,Programu Wspierania 

Rodziny w Gminie Karlino na lata 2012 – 2014”, wszystkie stałe komisje Rady 

zaopiniowały projekt pozytywnie.

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XXIII/220/12 

została przez radnych podjęta. 

Ad. 11f

Projekt  uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Syrkowice, Mierzyn w gminie 

Karlino  dla  terenów lokalizacji  elektrowni  wiatrowych  wraz  z  infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Pan  Leszek  Gago  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  powiedział,  że 

w przepisach ogólnych w paragrafie  3  ust.  2  pkt  5c)  – zakaz wykonywania 

melioracji osuszających, o co tu głównie chodzi, jak to rozumieć, czy rolnicy 

nie mogą wykonywać prac melioracyjnych?
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Pan  Paweł  Filipowicz  Kierownik  Referatu  Gospodarki  Przestrzennej 

i  Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie  odpowiedział,  że 

dotyczy to tylko terenu objętego planem.

Pan  Waldemar  Miśko  Burmistrz  Karlina  odpowiedział,  że  jego  zdaniem 

chodzi  o  zakaz,  który  jest  wprowadzony  po  to  aby  nie  zmieniać  na  tym 

obszarze,  a  zwłaszcza   przy  turbinach  stosunków  wodnych,  bo  każda  taka 

zmiana mogłaby spowodować w przyszłości  osiadanie gruntów, a co za tym 

idzie mogłoby dojść do jakiejś katastrofy budowlanej, ale dotyczy to tylko tego 

obszaru na którym mają stanąć elektrownie wiatrowe.

Pan Leszek Gago zwrócił uwagę na to, że na ostatnim posiedzeniu wspólnym 

komisji  obecny  w trakcie  inwestor  wyjaśniał,  że  nie  może  stać  elektrownia 

wiatrowa  w  odległości  700  –  800  metrów  od  zabudowy  mieszkaniowej, 

a  zgodnie  z projektem uchwały lokalizację  wież dopuszcza się w odległości 

minimum 400m.

Pan Sławomir Kaczmarek wrócił na salę obrad.

Pan  Piotr  Gwóźdź  powiedział,  że  skoro  inwestor  deklarował,  że  dla 

bezpieczeństwa elektrownie będą umiejscawiane w odległości co najmniej 750 

metrów od zabudowy  mieszkaniowej,  to  dlaczego  w projekcie  uchwały  jest 

zapis, że będzie to 400 metrów, później inwestor może się wycofać ze złożonej 

przez siebie deklaracji.                             

Pan  Łukasz  Czyleko  Inspektor  ds.  Planowania  Przestrzennego 

i Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedział, że odległości 

o których mówił  inwestor,  czyli  750 metrów nie są związane jakimikolwiek 

przepisami,  jedynym  wykładnikiem  odległości  od  zabudowy  mieszkaniowej 

jest linia hałasu. Hałas wyliczony jest na podstawie powstającego hałasu przez 



turbinę wiatrową, do miejsca do którego przekracza on normy obowiązujące nie 

można  umiejscawiać  zabudowy  mieszkaniowej.  Jeśli  z  wyliczeń  wynika,  że 

norma nie zostanie przekroczona już po 450 metrach, to nie ma jakiegokolwiek 

oddziaływania  negatywnego  tej  elektrowni  wiatrowej  na  zabudowę 

mieszkaniową.  Jeżeli  jest  zapis  w  planie  miejscowym,  że  minimum  400 

metrów, to zostało to poparte analizą, z której wychodzi, że w takiej odległości 

nie  ma  jakiegokolwiek  negatywnego  oddziaływania  tych  elektrowni 

wiatrowych na zabudowę mieszkaniową.    

Przewodniczący Rady Pan Piotr Gwóźdź zapytał, co by się stało, gdyby dziś 

w projekcie  uchwały  dokonano  zmiany i  zapisano  odległość  od  zabudowań 

mieszkaniowych 750 metrów?

Pan  Łukasz  Czyleko  odpowiedział,  że  przy  takiej  zmianie  przewidywana 

lokalizacja turbin przesunie się, zmienia się strefa oddziaływania w wyniku tego 

zmienia się też cały plan. 

Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że linia hałasu zostanie ustalona na podstawie 

innej turbiny na innym terenie. 

Pan Łukasz Czyleko  odpowiedział,  że znany  jest  rodzaj  turbiny,  wiadomo 

jaka będzie elektrownia i można przewidzieć rodzaj hałasu jaki ona generuje 

przy  maksymalnej  prędkości  wiatru  i  wiadomo  w  jaki  sposób  będzie 

oddziaływać. 

Pan  Gwóźdź  dodał,  że  istotna  jest  tez  akustyka  terenu  i  to,  że  w  jednym 

miejscu wystarczy 400 metrów, nie oznacza, że w drugim też wystarczy.  

Inspektor  ds.  Planowania  Przestrzennego  i  Budownictwa  Pan  Czyleko 

powiedział, że analiza jest robiona biorąc pod uwagę szerokość terenu, rodzaj 
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pokrycia, czy to zabudowa, las, czy pole, jest to przeliczone i zbadane.  

Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź zapytał, skoro rozlokowanie elektrowni w 

odległości 750 metrów od zabudowy powoduje zmianę planu, to po co inwestor 

na  wspólnym posiedzeniu  komisji  składa  deklarację,  że  dla  bezpieczeństwa 

turbiny będą odsunięte o 750 metrów.

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że lokalizacje turbin na 

mapkach  są  pokazane,  a  jest  to  najprawdopodobniej  tak,  jak  powiedział 

przedstawiciel inwestora na spotkaniu, iż jest to odległość między 750 – 800 

metrów, w zapisie jest minimum 400 metrów, bo to wynika z przepisów.    

Za   podjęciem   uchwały   głosowało  12 radnych,   1  był  przeciwny, 

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

Nr XXIII/221/12 została podjęta. 

Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 

Ad. 11g

Projekt  uchwały  w  sprawie  nabycia  przez  Gminę  Karlino  nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino – obręb Karścino, oznaczonej  w ewidencji 

gruntów jako działka nr 146/2 o powierzchni 0,5952 ha, stanowiącej własność 

Skarbu Państwa, a znajdującej się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych 

Terenowy Oddział w Szczecinie Filia w Koszalinie.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XXIII/222/12 

została podjęta. 



Ad. 11h

Projekt  uchwały  w  sprawie  nieodpłatnego  nabycia  przez  Gminę  Karlino 

nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Karwin, oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 207/3 o powierzchni  0,23 ha, stanowiącej 

własność spółki „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja” Spółka  z o.o. z siedzibą 

w Białogardzie.

Wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie.

Uchwała  Nr  XXIII/223/12  została  podjęta  przez  radnych  w  wyniku 

jawnego i jednomyślnego głosowania. 

Ad. 11i

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów 

najmu.

Wszystkie stałe komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W wyniku jawnego głosowania uchwała Nr XXIII/224/12 została podjęta 

jednomyślnie. 

Ad. 11j

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnych  umów 

najmu  lub  dzierżawy  nieruchomości  gruntowych,  wszystkie  komisje  Rady 

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W wyniku jawnego i jednomyślnego głosowania uchwała Nr XXIII/225/12 
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została podjęta. 

Ad. 11k

Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  służebności 

gruntowej  polegającej  na  prawie  przechodu  i  przejazdu  do  działki   nr  603 

o powierzchni   9,6317 ha,  opisanej  w księdze wieczystej  K01B/00047993/3, 

położonej  w  obr.  004  m.  Karlino,  na  rzecz  każdoczesnego  jej  właściciela 

poprzez nieruchomość oznaczoną jako dz. nr  604 o pow. 0,2822 ha,  opisaną 

księdze wieczystej K01B/00047993/3, stanowiącą własność Gminy Karlino. 

W wyniku jednomyślnego głosowania  radnych uchwała  Nr XXIII/226/12 

została podjęta. 

Ad. 12

Pan  Bogdan  Piłkowski  Radny  Rady  Miejskiej  w  Karlinie  zwrócił  się 

z  pytaniem  jak  będzie  pracował  w  okresie  wakacji  na  boiskach  wiejskich 

animator sportu i czy geodezja dalej robi pomiary w sprawie ustalenia granic 

nieruchomości na ulicy Bolesława Chrobrego. 

Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się 

z pytaniem do Prezesa Zarządu KTBS Pana Ryszarda Augustyniaka o parking 

przy  Wspólnocie  Nieruchomości  Koszalińska  25,  na  którym  montowane  są 

kolejne  blokady  na  poszczególnych  miejscach  parkingowych  oraz  czy  będą 

naprawione dwie rozebrane zabawki spośród znajdujących się na placu zabaw 

przy tej  samej Wspólnocie. Następnie zapytała,  co z zakupem samochodu do 

Straży  Miejskiej,  konkretny  termin,  kiedy  już  będzie.  Dlaczego  nie  ma 

retransmisji  obrad  Rady  Miejskiej  oraz,  czy  to  prawda,  że  animator  sportu 

zrezygnował z funkcji? Dodała, że jeśli chodzi o świetlice wiejskie, zostały one 



zrobione z zewnątrz, ale w środku wygląda bardzo źle i wymaga remontów jak 

najszybciej,  powiedziała,  że  gdyby  miała  zaczynać  remont  w  świetlicach, 

zaczynałaby od środka, żeby ludzie mogli z tego korzystać.  

Ad. 13

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina  odpowiedział, że nowy samochód 

Straż Miejska otrzyma 6 lipca br., jeśli chodzi o remonty w świetlicach, gdyby 

Pani Korzeniowska rozpoczęła je od środka, dopiero Pan Piłkowski miały wiele 

zdjęć, ponieważ robiłby zdjęcia zacieków wewnątrz. Najpierw zabezpiecza się 

budynek  od  zewnątrz,  ściany  i  dach,  a  dopiero  potem  wewnątrz,  zależy  to 

również  od  tego  jakie  są  dostępne  środki  zewnętrzne,  o  termomodernizację 

wnioski były składane wcześniej i w większej grupie, patronem wiodącym jest 

Powiat  Szczecinecki,  teraz  w  lipcu  będą  ogłaszane  przetargi  na  remonty 

wewnątrz i zagospodarowanie świetlic wokół, w roku bieżącym powinien zostać 

wykonany zakres prac, które są do zrobienia, jeśli chodzi o prace wewnątrz nie 

przeszkadza temperatura, ponieważ jest ogrzewanie i można wykonywać je bez 

przeszkód  również  jesienią,  czy  zimą.  Animator  sportu  nie  zrezygnował 

i pracuje nadal, ale została zmieniona forma umowy, będzie to umowa zlecenie. 

Ponieważ jest on jednocześnie zatrudniony w szkole, trenuje klub, to zajmowało 

16 godzin na dobę, dlatego został zmniejszony zakres obowiązków. Powiedział, 

że problem polega na tym, że na terenie Gminy Karlino nie ma osoby która 

miałaby odpowiednie  kwalifikacje,  uprawnienia  trenerskie  i  mogłaby na cały 

etat  pracować.  Podkreślił,  że nadal  jest  zwolennikiem zatrudnienia  animatora 

sportu na pełen etat,  ta zmiana wynika z obecnej sytuacji,  jeśli byłaby osoba 

z  odpowiednimi  uprawnieniami  pracowałaby  na  pełnym  etacie,  bo  daje  to 

możliwość wpływu i koordynowania, zabiegania o całokształt tej działalności. 

Retransmisja obrad, sesja jest nagrywana, co oznacza, że będzie emisja. Ostatnie 

kilka sesji  nie było nagrywanych z różnych powodów, w związku z tym nie 
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mogło być transmisji. Pan Augustyniak na pewno odpowie na piśmie na pytania 

dotyczące  Wspólnoty  Nieruchomości,  Pani  Wysocka  –  Chudziak  na  pytanie 

dotyczące trenera, Pan Myczka podziału geodezyjnego.

Pani  Iwona  Wysock  –  Chudziak  Kierownik  Referatu  Sportu,  Turystyki 

i  Rekreacji  w  Urzędzie  Miejskim  w  Karlinie  odpowiedziała,  że  zajęcia 

organizowane będą od 15 lipca do 14 sierpnia br. po uzgodnieniach i rozeznaniu 

jak  wielkie  będzie  zainteresowanie  tego  typu  zajęciami,  sołtysi  otrzymali 

proponowany harmonogram zajęć na wioskach, ale zostanie to zmodyfikowane 

po uzyskaniu informacji ile dzieci będzie chętnych, trener będzie dojeżdżał na 

teren wsi i tam prowadził zajęcia. 

Pan  Maciej  Myczka  Kierownik  referatu  Rolnictwa  i  Gospodarki 

Nieruchomościami w Urzędzie  Miejskim w Karlinie  na pytanie  dotyczące 

podziałów geodezyjnych odpowiedział,  że nie jest to teraz robione, będzie to 

wykonywane na wniosek mieszkańca, ponieważ są to duże pieniądze i może się 

zdarzyć,  że  Urząd  zapłaci  i  tylko  uzyska  informacje  o  ile  powinien  zostać 

przesunięty płot, również środki w budżecie są określone na tego typu zadania. 

Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy w tym roku na pewno nie będzie zrobiony 

taki  podział?  Bo w roku ubiegłym była  sytuacja  taka,  że  ludziom określono 

termin miesięczny w okresie  zimowym w jakim mają  przestawić płoty,  albo 

podpisać umowy dzierżawy.  

Burmistrz Karlina Pan Miśko zwracając się do pana Piłkowskiego powiedział, 

że nie powinien on opowiadać że ktoś w grudniu przestawiał płot, czy na ulicy 

Moniuszki w grudniu były przestawiane płoty?

Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski  stwierdził, że te osoby, które 

deklarowały,  że  będą  przesuwały  płoty  otrzymały  termin  30  dni  na  ich 

przestawienie, ale nie przestawili bo był to okres zimowy.



Pan  Waldemar  Miśko  powiedział,  że  chciałby  zobaczyć  takie  pismo 

nakazujące  przestawienie  płotu  zimą,  należy  opierać  się  na  faktach,  a  nie 

twierdzić, że jest przystanek na ulicy 4 Marca dla BUS-ów, ponieważ mieszka 

tam mama burmistrza. Jakiś termin musiał zostać określony, ale jeśli ktoś się 

zgłasza i twierdzi, że czas jest zbyt krótki lub dziś nie ma pieniędzy, to idzie się 

na  rękę  mieszkańcowi.  Są  osoby,  które  opowiadają  mieszkańcom  między 

innymi ulicy Moniuszki, że zły Burmistrz kazał przestawić im płot, a nie jest to 

prawdą,  każdy  z  właścicieli  miał  wybór,  trzy  możliwości,  albo  zakup  tej 

nieruchomości,  dalsza  dzierżawa,  oczywiście  nie  na  tak  niskich  stawkach 

o których radni często dyskutują, tylko 1zł/1m2, albo cofnięcie płotu.       

Ad. 14

Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie 

powiedział,  że  wpłynęły  odpowiedzi  na  pytania  zadane  przez  Panią  Tamarę 

Korzeniowską na temat animatora sportu, jakie prowadzi zajęcia i ile trenuje 

grup, Pan Tomasz Mycio odpowiedź na zapytanie dotyczące drogi dojazdowej 

do pola jednego z mieszkańców, Pani Barbara Michałek otrzymała odpowiedź 

na  pytanie  dotyczące   zainstalowania  filtrów na  przepompowni  przy  moście 

kolejowym  oraz  drogi  pomiędzy  budynkami  zostało  w  tej  sprawie  wysłane 

również pismo do RWIK.  

Ad. 15

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 1605 dokonał zamknięcia XXIII  sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie.

Protokołowała:
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	Protokół Nr XXIII/12
	z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej
	w dniu 29 czerwca 2012 roku
	Otwarcia XXIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonał Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1300                            w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Parkowej 1 w Karlinie. Powitał zebranych radnych, zaproszonych gości, mieszkańców oraz uczniów ze szkół z terenu Gminy Karlino (listy obecności załączono do protokołu).
	Na podstawie listy obecności, na której widniało 14 podpisów Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad. Na sesji nieobecny jest Pan Wojciech Tomczyk.
	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? Ponieważ nie zostały zgłoszone, porządek obrad pozostał w pierwotnej wersji.
	Porządek obrad:
	1.Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie.
	2.Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Karlino.
	3.Informacja o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2011 – 2025.
	4.Sprawozdanie za rok 2011 z wykonania budżetu Gminy Karlino                         i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
	1.zmian w budżecie Gminy Karlino na 2012 rok,
	2.zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2012 – 2025,
	3.uchwalenia Gminnego ,,Programu Wspierania Rodziny w Gminie Karlino na lata 2012 – 2014”,
	4.miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Syrkowice, Mierzyn w gminie Karlino dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 
	5.nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Karścino,
	6.nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Karwin,
	7.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,
	8.wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych,
	9.wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Karlino.
	Ad. 1c
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że protokół z XXII 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? 
	Nie zostały zgłoszone. 
	W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych, nie było głosów przeciwnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Protokół Nr XXII z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 maja 2012 roku został przyjęty w wyniku jawnego głosowania. 
	Pan Bogdan Piłkowski nie brał udziału w głosowaniu.
	Ad. 2 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina stwierdził, że  ten moment jest na pewno najprzyjemniejszą częścią sesji, ale zanim wręczy nagrody chciałby pogratulować i dodał, że obecny jest na sesji kwiat Karlińskiej młodzieży, najzdolniejszej i chciałby, aby niektórzy z nich w przyszłości podejmowali decyzje dotyczące Gminy Karlino, aby po skończeniu odpowiednich szkół                 w niej pozostali i budowali jej przyszłość. Pogratulował przede wszystkim uczniom, ale również rodzicom i nauczycielom którzy ich wspierali. Dodał, że ma nadzieję, iż wakacje są już zaplanowane i zostaną mile spędzone, ale życzył przede wszystkich bezpieczeństwa. Przypomniał, że nagrody przyznawane są za bardzo dobre wyniki w nauce, średnia powyżej 5, również za wzorowe zachowanie i aktywność w swoich środowiskach i szkołach, ale zostaną też wręczone nagrody za osiągnięcia sportowe, nagrody dla wszystkich tych którzy pięknie i godnie reprezentują Gminę Karlino.   
	Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Panem Piotrem Woś wręczył nagrody uczniom z terenu Gminy Karlino.
	Ad. 3 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zaprezentował kilkanaście zrobionych przez siebie zdjęć w trakcie objazdu świetlic wiejskich komentując, że zostały one przygotowane, aby pokazać w jaki sposób wydawane są pieniądze w Gminie Karlino na remonty świetlic, jak wyglądają świetlice na terenach wiejskich, jak według niego zostały zmarnowane pieniądze. Zdjęcia zostały zrobione w Garnach, Zwartowie, Domacynie, Daszewie, Karwinie. Przedstawił również zdjęcia świetlicy zrobione                         w Rokosowie, gdzie również przeprowadzana była termomodernizacja. Dodał, że świetlica ta czynna jest 40 godzin tygodniowo, w Gminie Biesiekierz                    w której jest dziesięć świetlic również czynne są one 40 godzin tygodniowo,                a w Gminie Karlino 5 – 6 godzin tygodniowo. Zapytał po co wydano takie pieniądze, skoro później nie można z tego korzystać, plac zabaw przy szkole              w Karwinie, nikt z niego nie korzysta. Zaprezentował zdjęcie placu zabaw                        w Rosnowie i powiedział, że kosztował on o połowę mniej niż Karlińskie. Stwierdził, że nie wie jak został przygotowany projekt remontu w świetlicy                  w Garnkach, gdzie jest wspólna ściana z sąsiadem, która nie została zabezpieczona i są na niej zacieki. Przedstawił zdjęcie z godzinami otwarcia świetlicy w Mierzynie – 5 godzin w tygodniu, świetlica kosztowała ponad 700 000,00zł kilka lat temu i jak jest wykorzystywana. Powiedział, że w dniu ostatniego meczy reprezentacji Polski przejechał się po kilku miejscowościach              i czynne były tylko dwie świetlice na siedem odwiedzonych przez niego, to była świetlica w Koziej Górze gdzie znajdowało się około dwudziestu osób                            i w Garnkach, pozostałe były pozamykane. Jest czas, okazja i możliwość, aby były one czynne, żeby coś w nich się działo, skoro wydano wielkie pieniądze na remonty, a nikt z tego nie korzysta, albo w bardzo małym stopniu, to pieniądze wyrzucone w błoto. Dlaczego w Gminie Karlino świetlice nie są czynne tak jak w innych gminach po 30 – 40 godzin w tygodniu. Można prowadzić zajęcia, mówi się, że są one dla dzieci i młodzieży, a dlaczego nie robi się nic dla seniorów? Zaproponował, aby chór Passionato, który odbywa swoje próby               w Karlińskim Ośrodku Kultury, gdyby zostały przekazane jakieś dodatkowe pieniądze, chórzyści mogliby pojechać ze swoimi występami na wieś, żeby im pomóc, bo nie mają samochodów, żeby mogli dojechać, byłyby spotkania wieczorem dla mieszkańców, może kogoś udałoby się zachęcić do występów w chórze. W świetlicach odbywają się nabożeństwa, czy nie można byłoby pomyśleć o tym i po nabożeństwie zrobić ciasto, kawę, zostać z księdzem                i posiedzieć? 
	Pani Żaneta Wandycz Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Garnki zwróciła się z pytaniem do Pana Piłkowskiego kto to przygotuje, kto upiecze ciasta i zrobi kawę?            
	Pan Bogdan Piłkowski odpowiedział, że chodzi o to, aby była osoba zatrudniona, opłacona, która by to przygotowała, są fundusze sołeckie.  
	Pani Żaneta Wandycz dodała, że jest to krzywdząca opinia dla sołtysów, aby móc oceniać wygląd świetlic trzeba byłoby cofnąć się kilka lat wstecz, nie teraz kiedy Pan Piłkowski przyjechał, czy miesiąc, a nawet pół roku temu i stwierdził, że coś odpada, są gwarancje, to się naprawi. Nie można stwierdzić, że świetlice są w idealnym stanie, ale jest dalsza część remontu, która będzie przeprowadzana, a Pan Piłkowski zaprezentował właśnie te, które są do remontu przygotowywane. Świetlica w Garnkach została wymalowana po pierwszym etapie remontu, ale są świetlice dużo większe, których nie można było malować ze względów finansowych. 
	Pani Barbara Świeczka Sołtys – Przewodnicząca Rady Sołeckiej Sołectwa Zwartowo zwróciła się do Pana Piłkowskiego z pytaniem, czy widział on                 w jakim stanie znajdowały się świetlice przed ich remontem, dziesięć lub pięć  lat temu? Pan Piłkowski mówi, że objechał miejscowości w trakcie meczu Polski i czynne były tylko dwie świetlice, a dlaczego nie przyjechał do Zwartowa, kiedy mieszkańcy siedzieli do dwunastej, pierwszej w nocy, kiedy było otwarcie Euro? W świetlicach odbywa się wiele imprez, są komunie, osiemnastki, wesela, czy stypy. Zapytała, czy trzeba informować Pana Piłkowskiego, co się będzie odbywało w danym dniu w świetlicy, o której zostanie ona otwarta? Świetlica otwierana jest wtedy, kiedy jest potrzebna mieszkańcom, może się zdarzyć, że w danym dniu nic się nie będzie działo,              a w dniu następnym będzie trzydzieści osób. Dodała, że przed chwilą otrzymała telefon od mieszkanki, która chciałaby skorzystać z komputera, wydrukować pismo do Urzędu i taką możliwość będzie miała. Za dodatkowe godziny nikt nie płaci, robi się to dobrowolnie, chciałoby, aby świetlice były otwarte dłużej, ale nie jest to możliwe. Wiele rzeczy mieszkańcy dają od siebie, na przykład paliwo i nikt tego nie zwraca, czy robione są paczki dla dzieci. 
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że wie jaką motywację zastosowała Pani Sołtys, że mieszkańcy przyszli do świetlicy na mecz, ale po to jest świetlica, aby ludzie przyszli. Dodał, że nie wymaga, aby sołtysi pracowali społecznie, należy za pracę zapłacić, jeśli ludzie otrzymają możliwość pracy i zarobku, to nie przyjdą do opieki społecznej.  
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że zaprezentowany przez Pana Piłkowskiego materiał można dwojako rozumieć, z jednej strony, że nie są świetlice otwarte, ale co by było, gdyby czynne były przez osiem godzin, byłaby wizyta, a nikogo nie ma, wówczas byłby zarzut, że nikt nie przychodzi. Kiedy mieszkał w Daszewie i bywał w świetlicy, to zdarzało się, iż w jednym dniu ciężko było znaleźć miejsce przy stole do ping - ponga, a przez kolka następnych dni w świetlicy była tylko świetlicowa. Prezentacja to był raczej obraz przedsiębiorstw polskich, a nie jest to niczyja wina, to, że ktoś źle wykona swoją prace, wynika może z faktu, że większość fachowców jest w Anglii, a nie dlatego, że Burmistrzem jest Waldemar Miśko, to jest kwestia prawa zamówień publicznych i rzetelnie wykonanej pracy.      
	Pan Maciej Myczka Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie zwrócił się z prośbą do sołtysów, ponieważ trwają działania o pozyskanie środków na zwalczanie Barszczu Sosnowskiego, a nie są znane wszystkie miejsca w których on rośnie, stąd prośba o pomoc wskazanie miejsc na terenie gminy w których barszcz rośnie. 
	   
	Ad. 4
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina jeśli chodzi o usterki budowlane nie tylko w świetlicach, ale również drogach i innych obiektach, zgodnie z prawem zamówień publicznych które obowiązuje w Polsce jedynym kryterium dla wyboru oferty jest najniższa cena, co mści się przy inwestycjach. Kupując jakiś produkt, kupuje się go z gwarancją, tak jest też przy realizacji inwestycji                  i w okresie gwarancji zgodnie z prawem można ubiegać się o usunięcie usterek, w przypadku robót budowlanych okres gwarancji jest różny, od trzech do pięciu lat. Wykonawcy różnie reagują, zmusić nikogo nie można, ale ostatecznie jest do wykorzystania instrument, to jest zabezpieczenie prawidłowego wykonania robót, to jest z reguły kilka procent wartości kontraktu, jeśli wykonawca nie usunie usterek, te środki mogą zostać przeznaczone na ich usunięcie. Na dziś jest tak, że wszelkie zgłoszone usterki przez sołtysów przekazywane są do wykonawców i sukcesywnie są naprawiane, ale zdarza się również tak, że coś zaczyna się psuć, kiedy minie okres gwarancyjny. Nie należy nadużywać słów takich jak ,,pieniądze wyrzucone w błoto”, należy popatrzeć jak to wyglądało kilka lat temu, a co zostało zrobione. Stwierdził, że kwestie remontowe świetlic w tym roku zostaną zakończone, te które nie są wyremontowane, zostaną wyremontowane w środku, zostanie zakupione wyposażenie i zagospodarowane tereny wokół. Mówiono już o tym, że trzeba przygotować plan działania świetlic w miarę możliwości budżetowych. Fajnie jest zgłaszać różne pomysły co i jak powinno się robić i powiedzieć ,,niech się znajdą pieniądze”, to jest postawa nieodpowiedzialna, trzeba spojrzeć na całokształt, a nie kierować pobożne życzenia, tak naprawdę niewiadomo do kogo. Instytucja kultury sprawdza ile tak naprawdę potrzeba godzin w świetlicach, po co czterdzieści godzin skoro może okazać się, że potrzeba pięć, albo nawet trzy i nie w każdej świetlicy. To te osoby, które ciężko społecznie pracują na wsiach, często spotykając się                     z różnymi niedorzecznymi zarzutami nie tylko tymi padającymi na sesjach, ale też od mieszkańców w swoich sołectwach, za to, że poświęcają swój czas i chcą coś dla swojej społeczności zrobić, ale to właśnie sołtysi i Rady Sołeckie wspólnie z mieszkańcami mają powiedzieć jaka jest potrzeba i przez jaki czas świetlica powinna być czynna, dopiero wtedy można będzie taki program ustalić i zobaczyć jakie środki są na to potrzebne, czy budżet na to stać. Koszt placów zabaw przy szkołach, jest program rządowy Radosna Szkoła, w 50% są dofinansowywane place zabaw z budżetu państwa i tak jak przy każdej inwestycji są ogłaszane przetargi, w wyniku których ustalona jest cena, nie wie co jest tak drogie przy placach, być może bezpieczne dla dzieci podłoże. Sąsiad w Garnkach, być może Pan Piłkowski nie wie jaki to jest człowiek, ale Pani Sołtys doskonale wie, że nie ma sposobu, aby zmusić tego Pana do jakiejkolwiek inicjatywy, aby móc coś zrobić i zabezpieczyć cokolwiek, to się nie uda. W Mierzynie pokazana tabliczka i godziny otwarcia świetlicy wiejskiej, to fałszywy obraz, należało zrobić trochę więcej wysiłku i zobaczyć co się dzieje w tej świetlicy, w Mierzynie działa świetlica Stowarzyszenia SOS                     i odbywa się po kilka godzin zajęć, jest współpraca z rodzinami w sprawie zapobiegania przemocy, takie zajęcia odbywają się w tej świetlicy i w Karścinie oraz Lubiechowie, to jest doskonała praca i właściwy sposób wykorzystywania świetlic. Jeśli chodzi o chór Passionato i wyjazdy na występy do świetlic, to Pan Piłkowski powinien zgłosić się do szefa chóru, zgłaszane są przez niego różne pomysły, ale tak naprawdę nic od siebie nie zrobił i nie zaproponował, zamiast wyszukiwać w dokumentach, jeździć po Gminie, szukać dziur, mógłby swój czas poświęcić na twórczą pracę, na zajęcia dla dzieci w świetlicach, hali sportowej, czy w KOK, po to są budowane te obiekty. Jeśli dziś Pan Piłkowski twierdzi, że ,,są to pieniądze wyrzucone w błoto”, to żyje on chyba w innym świecie. 
	Radny Rady Miejskiej w Karlinie Pan Piłkowski powiedział, że pracował              w szkole, pomagał swojej małżonce prowadzić zajęcia szachowe, było kółko szachowe w Szkole Podstawowej w Karlinie, robił to społecznie, nie brał za to żadnego wynagrodzenia, a Pani Dyrektor KOK-u zapytała czy ma do tego uprawnienia, ponieważ ich nie miał dlatego kółko zakończyło swoją działalność. Może się zdarzyć, że wstanie następna osoba i zapyta co robi nie mając uprawnień. Co się tyczy świetlic, były koleżanki z Komisji Rewizyjnej i mogą powiedzieć jak te świetlice wyglądają, jakie są słyszane opinie na ich temat, czy są potrzebne, czy nie, bo padały również stwierdzenia, że nie są one potrzebne, po co robić remonty skoro i tak nikt nie przychodzi.   
	Ad. 5 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie                   o pracy Urzędu w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 31 maja do dnia                     28 czerwca 2012 roku oraz z wykonania uchwał (informacje załączone do protokołu). Dodał, że warto zauważyć piąte urodziny Małego Przedszkola                 w Karścinie, przypomniał, że w każdej ze szkół wiejskich jest takie Małe Przedszkole. W ostatni weekend odbyła się konferencja związana z istnieniem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, była to okazja do pewnych podsumowań, zrealizowanych przez dwadzieścia lat zostało kilkadziesiąt projektów o wartości prawie 1 600 000 000,00zł i dofinansowaniu dotacyjnym prawie 1 300 000 000,00zł, w tym kontekście warto powiedzieć, iż należałoby się już zastanawiać i konstruować plan, co chciałoby realizować w latach 2014 – 2020, bo zbliża się następny okres programowy Unii Europejskiej i będzie zasadnicza zmiana w podejściu Komisji Europejskiej do wydawania pieniędzy. Bardziej będą wspierane projekty, które dotyczą większych obszarów, trzeba promować swoje pomysły, ale we współpracy z wieloma samorządami,                         a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty jest doskonale organizacyjnie                     i merytorycznie przygotowany, żeby tego typu projekty konstruować i zgłaszać do Programów Operacyjnych, również do Marszałka. Przykładem mogą być ścieżki rowerowe, produkt turystyczny, który jest produktem sieciowym i może dotyczyć wielu gmin. Trwają też rozmowy z partnerami z Niemiec z Gmin Dargun i Wolgast, aby wspólnie z nimi zgłaszać pomysły do Interregu, trzeba znaleźć takie inwestycje, które będą do siebie zbliżone tematycznie, na przykład gotowy już projekt na amfiteatr i park, na co można otrzymać 85% dofinansowania.    
	Przewodniczący Rady Pan Gwóźdź wyjaśnił, że informacja z realizacji uchwał nie będzie omawiana, radni otrzymają ją w celu zapoznania się z nią, gdyby były potrzebne jakieś wyjaśnienia będzie możliwość ich uzyskania                                             w późniejszym punkcie.  
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się                            z pytaniem dotyczącym pkt 12 sprawozdania i umowy zawartej                                    z Przedsiębiorstwem Budowlanym BUDOMAL z siedzibą w Koszalinie na wykonanie Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Karwinie, czy nie można był przewidzieć tych rzeczy i teraz trzeba dodatkowe pieniądze na to przeznaczyć, nie było wiadomo, że trzeba będzie zlikwidować komin, kotłownie? 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, co przewidywała do wykonania pierwsza zawarta umowa na termomodernizację Szkoły w Karwinie, a następnie powiedział, że kiedy likwidowane było wysypisko śmieci cena śmieci miała kształtować się na tym samym poziomie,           a nastąpił wzrost cen za śmieci komunalne o 20%, to bardzo dużo, czym to jest spowodowane? 
	Burmistrz Karlina Pan Miśko powiedział, że nie rozumie co ma wspólnego likwidacja wysypiska śmieci z cenami za śmieci, wręcz przeciwnie likwidacja powoduje wzrost.
	Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że Burmistrz obiecywał, iż nie będzie wzrostu cen, a wzrosły.  
	Pan Waldemar Miśko  odpowiedział, że tak się stało i zwrócił się z pytaniem do Pana Piłkowskiego, czy płaci wyższą stawkę za wywóz śmieci, jeśli tak to               o ile więcej? 
	Radny Pan Piłkowski powiedział, że żona reguluje rachunki za wywóz śmieci.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przypomniał, że mówił o tym, iż ceny za wywóz śmieci są wynikiem przetargu, wybierana jest najkorzystniejsza oferta spośród złożonych, natomiast likwidacja wysypiska nie ma żadnego wpływu na wysokość stawek, nie jest to ze sobą tożsame. Co do Karwina, teoretycznie można było pewne rzeczy przewidzieć, ale przetarg był ogłaszany w 2010 lub na początku 2011 roku i w momencie jego ogłoszenia wszystko funkcjonowało, być może powinno to zostać ujęte w specyfikacji, ale była również inna przeszkoda, termomodernizacja była robiona w ramach szerszego programu Termomodernizacja Obiektów Publicznych, którego okres realizacji kończy się teraz, a rozpocząć się mogły prace po całkowitym zlikwidowaniu kotłowni, która funkcjonowała w tym sezonie zimowym.  
	Pan Bogdan Piłkowski powiedział, że zrozumiał, iż termomodernizacja pierwszego etapu obejmowała tylko trzy ściany, które zostały zrobione,                      a pozostała ściana na której jest komin, czy czwarta też była ujęta?
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że pierwszy etap obejmował trzy ściany             i dach, nie była ujęta czwarta ściana, ta będzie wykonana przy realizacji kolejnego etapu.
	Ad. 6
	Pani Grażyna Tomczyk Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. 
	Pani Anna Semenowicz Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej                               i Gospodarki Komunalnej przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Mieszkaniowej i Gospodarki Komunalnej. 
	Pan Sławomir Kaczmarek Przewodniczący Komisji Budżetu, Zdrowia, Kultury i Oświaty przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji.
	Pan Tomasz Mycio Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa. 
	Nie zostały zgłoszone pytania dotyczące sprawozdań z pracy komisji.
	Ad. 7
	Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 rok Instytucji Kultury – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie, które zostało przedłożone Radzie .
	Ad. 8
	Pan Piotr Gwóźdź powiedział, że kolejny punkt porządku obrad to informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Karlino, materiały również zostały przedłożone.
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem czy Burmistrz znalazł już informacje na temat Spółki Petro Nova i co się dzieje ze spółką Bio – Energia w Karlinie, co ta spółka w tym czasie robi, powołana została na nadzwyczajnej sesji, minęło ponad rok i nie słychać żeby coś się działo i jak jest zabezpieczone wysypisko śmieci, co się tam dzieje, czy przystąpiono już do zasypywania, wyrównywania, czy trwają jakieś prace?   
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że trwają poszukiwania adresata jeśli chodzi o Spółkę Petro Nova, nie można go ustalić, aby móc się zwrócić do władz Spółki. Na kolejne pytanie odpowiedział, że wielokrotnie już informował o biogazowi w Karlinie w czasie ostatnich kilku miesięcy i przypomniał, że pośpiech był związany z ogłoszonym konkursem przez Marszałka na te źródła energii, aby można było złożyć wniosek musi być podmiot powołany do życia. Wniosek został złożony na zasadzie – zaprojektuj                 i wybuduj, to znaczy, że ogłasza się przetarg od razu na zaprojektowanie                     i wybudowanie obiektu. Konkurs nie został jeszcze zakończony i trwa już dość długo, bo od ubiegłego roku, kiedy zostały złożone wnioski. W pierwszych konkursach było bardzo nikłe zainteresowanie na odnawialne źródła, w tym konkursie zainteresowanie firm prywatnych było bardzo duże. Zarząd ustali listę rankingową projektów które otrzymają dofinansowanie, ale zgodnie                           z procedurami każdy, kto nie dostał się na listę ma prawo protestować, w tej chwili niektóre protesty będą się opierały nawet o sądy w związku z tym nie ma jeszcze decyzji jakie zadanie otrzyma dofinansowanie. Zarząd Województwa pracuje nad tym aby dać dodatkowe pieniądze i w ten sposób większa liczba firm otrzymałaby dofinansowanie, wtedy można spodziewać się, że w tej grupie znajdzie się też inwestycja Karlińska, która obecnie jest na liście rezerwowej. Równolegle podejmowane są działania w celu opracowania projektu technicznego i uzyskania pozwolenia na budowę w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, gdzie można otrzymać 30% dotacji i 40% maksymalnie pożyczki, ale trzeba mieć dokumentację, w tym konkursie preferowane będą biogazownie, które zagospodarowują ciepło, a nie tylko produkują prąd. Obecnie trwają poszukiwania udziałowca do spółki, który będzie producentem kukurydzy, po to aby zapewnić wsad do kotła, bo biogazowni typowo rolniczych w najbliższych latach będzie powstawało bardzo dużo i mogłoby okazać się, że byłby problem  z kukurydzą, a wejście producenta do spółki zapewni zabezpieczenie. Jeśli chodzi o wysypisko śmieci 12 lipca br. odbędzie się posiedzenie Walnego Zgromadzenia na którym zapadną decyzje między innymi dotyczące rekultywacji i wówczas będzie można postarać się o zewnętrzne środki.        
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że kiedy powoływana była spółka Bio – Energia jednym                         z argumentów na tak, że skorzystają z tego okoliczni rolnicy, a z wypowiedzi Burmistrza wynika, że będzie udziałowiec, który będzie również właścicielem spółki będzie zaopatrywał w kukurydzę, czy producenci lokalni będą mogli również ją dostarczać?
	Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że każdy chętny, który będzie chciał będzie mógł dostarczać surowiec i zwracając się do sołtysów poprosił                             o rozpropagowanie tej informacji. Wyjaśnił, że jeden udziałowiec służy zagwarantowaniu stałych dostaw, aby biogazownia nie stanęła, nie są jeszcze wytypowane firmy z którymi będą przeprowadzane rozmowy   
	Ad. 9
	Nie było pytań do punktu porządku obrad - Informacja o zmianach w planie wieloletniej prognozy finansowej oraz zmianach w planie wydatków na realizację przedsięwzięć w latach 2011 – 2025.
	Ad. 10
	Sprawozdanie za rok 2011 z wykonania budżetu Gminy Karlino i z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił prezentację multimedialną na temat wykonania budżetu za rok 2011.
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie przypomniała, że na wspólnym posiedzeniu komisji zwróciła się z pytaniem                    w związku z udzielonymi przez Burmistrza ulgami w podatku od nieruchomości w wysokości 1 012 622,00zł i chciałaby się dowiedzieć ile miejsc pracy oferują te zakłady dla mieszkańców? Następnie powiedziała, że na 2011 rok planowano kredyty, pożyczki i obligacje na inwestycje były w kwocie 4 000 000,00zł, po zmianach kwota 2 000 000,00zł, a wykonano 102 000,00zł, ponieważ wartość tych kredytów i obligacji zmieniła się, wzięto obligacje i kredyty łącznie na 4 500 000,00zł, to z tego wynika, że przeznaczono to na spłatę deficytu? Te wartości zapisane są w prognozie długoterminowej w przedsięwzięciach                     w tabeli A, jakie były plany, po zmianach i jak zostało wykonane. 
	Pani Krystyna Granat Skarbnik Gminy Karlino odpowiedziała, że                         w wykonaniu budżetu są podane wykonania środków własnych, a one obejmują rzeczywiście środki własne i kredyty i pożyczki. Środki o które zapytała Pani Korzeniowska zostały przeznaczone na sfinansowanie innych inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem, czy środki przeznaczone na remonty instalacji elektrycznej przeznaczone są również na MGOPS i będzie instalacja remontowana w całym budynku? 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że jeśli chodzi                o pozyskane środki zewnętrzne w wysokości 177 000,00zł mogą dotyczyć one tylko biblioteki, ma zostać zrobiony podjazd, barierka, w roku przyszłym, aby obiekt dokończyć zrobić ogrodzenie wokół obiektu w którym mieści się biblioteka i opieka, być może zagospodarowanie trawnika.
	Pani Tamara Korzeniowska przypomniała pytanie dotyczące liczbę osób zatrudnionych w firmach, które otrzymały ulgi w podatku?
	Pani Krystyna Granat odpowiedziała, że powstały trzy firmy, które otrzymały taką pomoc i zatrudniły łącznie 74 osoby, jest jedna która już istnieje i skorzysta z pomocy na rozwój przedsiębiorstwa która zatrudnia 400 osób.
	Pan Bogdan Piłkowski zwrócił się z pytaniem, czy chodzi o pełne etaty, czy osoby?
	Skarbnik Gminy Karlino Pani Granat odpowiedziała, że chodzi o pełne etaty. 
	Ad. 11a
	Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny,                              4 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                    Nr XXIII/216/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Ad. 11b
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że posiada oświadczenie podpisane przez Burmistrza dotyczące kontroli zarządczej za 2011 rok i przedstawiła jego treść z której wynika, że w Urzędzie Miejskim w Karlinie w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna kontrola zarządcza i zwróciła się z pytaniem, jak należy to rozumieć, że funkcjonowała w ograniczonym stopniu? Zastrzeżenia dotyczą określenia celów i zadań, monitorowania i oceny ich działalności, identyfikacji, analizy                 i reakcji na ryzyko, braku kontroli wewnętrznej w podległych jednostkach.
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina opowiedział, że oznacza to, iż                w niepełnym zakresie funkcjonowała kontrola zarządcza. 
	Pani Tamara Korzeniowska poprosiła o wyjaśnienie, czym jest kontrola zarządcza, ponieważ są to ważne rzeczy?
	Pan Waldemar Miśko dodał, że kontrola zarządcza, to system zarządzania samorządem i poprosił Panią Piwowarczyk Sekretarza Urzędu Miejskiego                   o udzielenie odpowiedzi.      
	Pani Danuta Piwowarczyk Sekretarz Urzędu Miejskiego w Karlinie wyjaśniła, że kontrola zarządcza jest dodatkowym elementem, który ma służyć Burmistrzowi we właściwym zarządzaniu jednostką, jest to tylko i wyłącznie pomoc dla Burmistrza, aby mógł dobrze realizować swoje obowiązki. W Gminie działała kontrola w ograniczonym zakresie, ponieważ nie było pracownika który mógł w pełni realizować cele i zadania kontroli zarządczych. Przeprowadzono kilka naborów, nikt się ni zgłosił, w związku z tym pewne zadania nie były realizowane. Dlatego Burmistrz złożył takie oświadczenie, że nie w pełnym zakresie była realizowana kontrola zarządcza. Jeśli Pani Korzeniowska chciałaby więcej wiedzieć na temat kontroli zarządczej właściwa będzie ustawa o finansach publicznych.             
	Pan Piotr Gwóźdź dodał, że kontrola zarządcza jest obszernym działem nauki, są specjalne stanowiska, nie oznacza, że przedsiębiorstwo które nie ma działu kontrolingu źle funkcjonuje, tak też w Urzędzie, jest to dodatkowa pomoc dla Burmistrza, który nie będzie musiał wszystkiego sam analizować, tylko przygotowany materiał pozwoli mu podjąć decyzję. 
	Pan Wojciech Jankowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie powiedział, że ograniczony stopień nie jest niezgodny z przepisami.
	Pani Tamara Korzeniowska stwierdziła, że nie jest to na pewno dobre dla funkcjonowania Urzędu. 
	Pani Danuta Piwowarczyk odpowiedziała, że jest ona sprawowana na bieżąco.    
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że to, iż kontrola działała w ograniczonym zakresie nie oznacza, że były łamane przepisy prawa, robiono coś niezgodnie z procedurami, środki były wydawane niecelowo, czy niefrasobliwie. To jest taki system, jak system jakości ISO w przedsiębiorstwach                 i urzędach, aby go wdrożyć musi pracować na to gro ludzi, musi być dostosowany specjalny system informatyczny, wielu ludzi do typowo papierkowej pracy, całe procedura jest szczegółowo opisana, jest to ogromny wysiłek organizacyjny zasobów ludzkich w danym przedsiębiorstwie, czy urzędzie, ale potem minimum raz w roku jest to kontrolowane i znów ileś dni trzeba wyjąć z bieżącej pracy danej instytucji po to, aby spotkać się                               z audytorami, by sprawdzili wszystkie procedury. Zarówno kontrola zarządcza jak też system jakości powodują o wiele więcej pracy papierowej, wiele urzędów weszło w ten system, ale jest to straszna biurokracja. Kontrola zarządcza jest obowiązkiem i będzie wdrażana, ale problemem podstawowym jest brak osób przygotowanych do tego, aby to prowadzić i wspierać decydenta w zarządzaniu daną organizacją. Kilkakrotne nabory nie dały rezultatu                        i podobna sytuacja była przy poszukiwaniu audytora, to jest również profesja poszukiwana i trudno jest znaleźć osobę, a jeśli już są chętni, to życzenia                   w kwestii wynagrodzenia są bardzo wygórowane.       
	Pan Piotr Gwóźdź Przewodniczący Rady powiedział, że od kilku lat pracuje   z systemem zarządzania jakością i może stwierdzić, że to jest trudne ale tylko na początku i wtedy jest mnóstwo pracy, natomiast później trudno wyobrazić sobie pracę bez takiego systemu, który tak naprawdę wszystko porządkuje,                        a procedury są na tyle elastyczne, że zawsze można je zmienić, aby móc dopasować je do rzeczywistości. Kontrola polega na tym, aby sprawdzić, czy są realizowane przepisy.
	Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 był przeciwny,                              4 wstrzymało się od głosu. W wyniku jawnego głosowania uchwała                    Nr XXIII/217/12 została podjęta. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina podziękował wszystkim osobom, które współpracują,  to są kierownicy jednostek organizacyjnych, dyrektorzy, urzędnicy, którym czasami jest bardzo trudno, ale największą satysfakcją wszystkich, również radnych i mieszkańców powinno być to, że Gmina Karlino jest wyróżniająca się na tle innych o podobnym potencjale, liczbie ludności, obszarze, ale jest tez o krok do przodu przed samorządami  o wiele większymi.   
	Ad. 11c
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Ad. 11d
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Ad. 11e
	Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego ,,Programu Wspierania 
	Rodziny w Gminie Karlino na lata 2012 – 2014”, wszystkie stałe komisje Rady zaopiniowały projekt pozytywnie.
	Ad. 11f
	Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Syrkowice, Mierzyn w gminie Karlino dla terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
	Pan Bogdan Piłkowski był przeciwny. 
	Ad. 11g
	Projekt uchwały w sprawie nabycia przez Gminę Karlino nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Karścino, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 146/2 o powierzchni 0,5952 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa, a znajdującej się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Terenowy Oddział w Szczecinie Filia w Koszalinie.
	Ad. 11h
	Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Karlino nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Karwin, oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 207/3 o powierzchni  0,23 ha, stanowiącej własność spółki „Regionalne Wodociągi i Kanalizacja” Spółka  z o.o. z siedzibą w Białogardzie.
	Ad. 11i
	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
	Ad. 11j
	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lub dzierżawy nieruchomości gruntowych, wszystkie komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
	Ad. 11k
	Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu do działki  nr 603                        o powierzchni  9,6317 ha, opisanej w księdze wieczystej K01B/00047993/3, położonej w obr. 004 m. Karlino, na rzecz każdoczesnego jej właściciela poprzez nieruchomość oznaczoną jako dz. nr 604 o pow. 0,2822 ha, opisaną księdze wieczystej K01B/00047993/3, stanowiącą własność Gminy Karlino. 
	W wyniku jednomyślnego głosowania radnych uchwała Nr XXIII/226/12 została podjęta. 
	Ad. 12
	Pan Bogdan Piłkowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się                      z pytaniem jak będzie pracował w okresie wakacji na boiskach wiejskich animator sportu i czy geodezja dalej robi pomiary w sprawie ustalenia granic nieruchomości na ulicy Bolesława Chrobrego. 
	Pani Tamara Korzeniowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się             z pytaniem do Prezesa Zarządu KTBS Pana Ryszarda Augustyniaka o parking przy Wspólnocie Nieruchomości Koszalińska 25, na którym montowane są kolejne blokady na poszczególnych miejscach parkingowych oraz czy będą naprawione dwie rozebrane zabawki spośród znajdujących się na placu zabaw przy tej samej Wspólnocie. Następnie zapytała, co z zakupem samochodu do Straży Miejskiej, konkretny termin, kiedy już będzie. Dlaczego nie ma retransmisji obrad Rady Miejskiej oraz, czy to prawda, że animator sportu zrezygnował z funkcji? Dodała, że jeśli chodzi o świetlice wiejskie, zostały one zrobione z zewnątrz, ale w środku wygląda bardzo źle i wymaga remontów jak najszybciej, powiedziała, że gdyby miała zaczynać remont w świetlicach, zaczynałaby od środka, żeby ludzie mogli z tego korzystać.  
	Ad. 13
	Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nowy samochód Straż Miejska otrzyma 6 lipca br., jeśli chodzi o remonty w świetlicach, gdyby Pani Korzeniowska rozpoczęła je od środka, dopiero Pan Piłkowski miały wiele zdjęć, ponieważ robiłby zdjęcia zacieków wewnątrz. Najpierw zabezpiecza się budynek od zewnątrz, ściany i dach, a dopiero potem wewnątrz, zależy to również od tego jakie są dostępne środki zewnętrzne, o termomodernizację wnioski były składane wcześniej i w większej grupie, patronem wiodącym jest Powiat Szczecinecki, teraz w lipcu będą ogłaszane przetargi na remonty wewnątrz i zagospodarowanie świetlic wokół, w roku bieżącym powinien zostać wykonany zakres prac, które są do zrobienia, jeśli chodzi o prace wewnątrz nie przeszkadza temperatura, ponieważ jest ogrzewanie i można wykonywać je bez przeszkód również jesienią, czy zimą. Animator sportu nie zrezygnował                        i pracuje nadal, ale została zmieniona forma umowy, będzie to umowa zlecenie. Ponieważ jest on jednocześnie zatrudniony w szkole, trenuje klub, to zajmowało 16 godzin na dobę, dlatego został zmniejszony zakres obowiązków. Powiedział, że problem polega na tym, że na terenie Gminy Karlino nie ma osoby która miałaby odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia trenerskie i mogłaby na cały etat pracować. Podkreślił, że nadal jest zwolennikiem zatrudnienia animatora sportu na pełen etat, ta zmiana wynika z obecnej sytuacji, jeśli byłaby osoba               z odpowiednimi uprawnieniami pracowałaby na pełnym etacie, bo daje to możliwość wpływu i koordynowania, zabiegania o całokształt tej działalności. Retransmisja obrad, sesja jest nagrywana, co oznacza, że będzie emisja. Ostatnie kilka sesji nie było nagrywanych z różnych powodów, w związku z tym nie mogło być transmisji. Pan Augustyniak na pewno odpowie na piśmie na pytania dotyczące Wspólnoty Nieruchomości, Pani Wysocka – Chudziak na pytanie dotyczące trenera, Pan Myczka podziału geodezyjnego.
	Pani Iwona Wysock – Chudziak Kierownik Referatu Sportu, Turystyki                 i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedziała, że zajęcia organizowane będą od 15 lipca do 14 sierpnia br. po uzgodnieniach i rozeznaniu jak wielkie będzie zainteresowanie tego typu zajęciami, sołtysi otrzymali proponowany harmonogram zajęć na wioskach, ale zostanie to zmodyfikowane po uzyskaniu informacji ile dzieci będzie chętnych, trener będzie dojeżdżał na teren wsi i tam prowadził zajęcia. 
	Pan Maciej Myczka Kierownik referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie na pytanie dotyczące podziałów geodezyjnych odpowiedział, że nie jest to teraz robione, będzie to wykonywane na wniosek mieszkańca, ponieważ są to duże pieniądze i może się zdarzyć, że Urząd zapłaci i tylko uzyska informacje o ile powinien zostać przesunięty płot, również środki w budżecie są określone na tego typu zadania.     
	Pan Bogdan Piłkowski zapytał, czy w tym roku na pewno nie będzie zrobiony taki podział? Bo w roku ubiegłym była sytuacja taka, że ludziom określono termin miesięczny w okresie zimowym w jakim mają przestawić płoty, albo podpisać umowy dzierżawy.  
	Burmistrz Karlina Pan Miśko zwracając się do pana Piłkowskiego powiedział, że nie powinien on opowiadać że ktoś w grudniu przestawiał płot, czy na ulicy Moniuszki w grudniu były przestawiane płoty?
	Radny Rady Miejskiej Pan Bogdan Piłkowski stwierdził, że te osoby, które deklarowały, że będą przesuwały płoty otrzymały termin 30 dni na ich przestawienie, ale nie przestawili bo był to okres zimowy.
	Pan Waldemar Miśko powiedział, że chciałby zobaczyć takie pismo nakazujące przestawienie płotu zimą, należy opierać się na faktach, a nie twierdzić, że jest przystanek na ulicy 4 Marca dla BUS-ów, ponieważ mieszka tam mama burmistrza. Jakiś termin musiał zostać określony, ale jeśli ktoś się zgłasza i twierdzi, że czas jest zbyt krótki lub dziś nie ma pieniędzy, to idzie się na rękę mieszkańcowi. Są osoby, które opowiadają mieszkańcom między innymi ulicy Moniuszki, że zły Burmistrz kazał przestawić im płot, a nie jest to prawdą, każdy z właścicieli miał wybór, trzy możliwości, albo zakup tej nieruchomości, dalsza dzierżawa, oczywiście nie na tak niskich stawkach                    o których radni często dyskutują, tylko 1zł/1m2, albo cofnięcie płotu.       
	Ad. 14
	Pan Sławomir Kaczmarek Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że wpłynęły odpowiedzi na pytania zadane przez Panią Tamarę Korzeniowską na temat animatora sportu, jakie prowadzi zajęcia i ile trenuje grup, Pan Tomasz Mycio odpowiedź na zapytanie dotyczące drogi dojazdowej do pola jednego z mieszkańców, Pani Barbara Michałek otrzymała odpowiedź na pytanie dotyczące  zainstalowania filtrów na przepompowni przy moście kolejowym oraz drogi pomiędzy budynkami zostało w tej sprawie wysłane również pismo do RWIK.  
	Ad. 15
	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 1605 dokonał zamknięcia XXIII  sesji Rady Miejskiej w Karlinie.
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