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Protokół Nr XXVII/20 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 26 października 2020 roku 

 

Otwarcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1018 w trybie zdalnym 

zgodnie z art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Przewodnicząca powitała Pana 

Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza oraz radnych Rady Miejskiej w Karlinie. 

A następnie poinformowała, że w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 20 

ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady sesji Rady 

Miejskiej w Karlinie są transmitowane na żywo w Internecie, oraz że pełny obowiązek 

informacyjny znajduję się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie. Pani 

Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady podkreśliła, że mieszkańcy oraz inni 

zainteresowani, chcący zabrać głos na XXVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie mieli 

możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych 

bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej, lub na adres email w terminie do 23.10.2020 

r. do godz. 10.00. – nie wpłynęły żadne wystąpienia.  

 

 

1a. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie obecność 

radnych Rady Miejskiej w Karlinie sprawdziła poprzez wyczytanie z imienia 

i nazwiska radnego. Obecnych było 13. radnych, zatem Przewodnicząca stwierdziła 

prawomocność obrad. Nie obecni byli Pan Waldemar Grażyński oraz Pani Danuta 

Butrym radni Rady Miejskiej w Karlinie.  

 

 
1b. Przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad, wraz z materiałami na dzisiejszą 

sesję, a następnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś 

propozycję zmian do porządku obrad? 
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Nie zostały zgłoszone propozycję zmiany do porządku obrad. Zatem radni przeszli 

do następnego punktu.  

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja na temat Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino za rok 2019. 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Przedszkole Miejskie, 
Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół na terenie Gminy Karlino. 

7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

8. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy 
Karlino. 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 
2020, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2020 – 2033, 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Daszewo, 

g) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy 
Karlino i Gminy Białogard przy realizacji zadania polegającego 
na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Karlino. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 
 

Zmieniło się quorum o godzinie 1022 na sesji obecna była Pani Danuta Butrym 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie, obecnych było 14 radnych. 
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1c. przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej wraz z zapisem dźwiękowym 

został przesłany do radnych na skrzynki mailowe, był też wyłożony do wglądu 

w Biurze Rady, a wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i poprawki zostały w nim 

uwzględnione, a następnie zwróciła się z pytaniem, czy są inne uwagi do treści 

protokołu?  

Nie było uwag do treści protokołu. Zatem radni przeszli do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 14. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 1. do protokołu). 

 

 

2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła odpowiedź Burmistrza Karlina skierowana 

do mieszkańców i przedsiębiorców Karlina dotycząca bezpieczeństwa w mieście, jak 

również pismo do wiadomości radnych od kadry pracowniczej MGOPS w Karlinie 

dotyczące podwyższenia wynagrodzeń wraz z udzieloną przez Burmistrza 

odpowiedzią w tej sprawie.  

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Karlinie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? 

 

Pan Grzegorz Baciejowski radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem 

czy w Mierzynie ma powstać blok socjalny i czy Gmina Karlino przegrała sprawę 

z firmą Wrobis?  
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Pan Leszek Gago radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował, że chciałby 

sprostować Pana radnego z Daszewa. A następnie podkreślił, że podczas zebrania 

w świetlicy wiejskiej takie pytania zadano Burmistrzowi, który sprostował to.  

 

Nie zgłoszono innych wniosków ani informacji.  

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że nie ma w planach 

budowy kolejnego budynku socjalnego w Mierzynie oraz faktem jest, 

że przegraliśmy, pierwszą sprawę z firmą Wrobis. W tej chwili czekamy 

na uzasadnienie tego wyroku i będziemy odwoływać się do II instancji. 

 

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie o pracy 

w okresie międzysesyjnym, które zostało załączone do protokołu (załącznik nr 2. 

do protokołu). A następnie Burmistrz Karlina poinformował, że toczą się w tej chwili 

negocjacje z 3 firmami, które zgłosiły chęć zakupu Energetyki Cieplnej. Firmy w tej 

chwili są na etapie badania i prześwietlenia spółki. W listopadzie, najpóźniej 

w grudniu możemy oczekiwać ofert wiążących. Następnie Pan Waldemar Miśko 

poinformował, że gościliśmy razem ze spółdzielnią socjalną "Dobra Marka" Pana 

Burmistrza Świdwina ze swoimi współpracownikami, którzy przymierzają się również 

to założenia spółdzielni socjalnej w swoim mieście. Jak również podkreślił, że Gmina 

Karlino została wyróżniona w konkursie „Perły Samorządu” w kategorii „Dobre 

praktyki”.  

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad.  

 

5. Informacja na temat Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino za rok 2019. 

Informacja na temat Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino za rok 2019 

przygotowana przez Pana Tomasza Rusieckiego Dyrektora Programu SOS Wiosek 

Dziecięcych w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 3. do protokołu). 
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Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Przedszkole Miejskie, 

Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół na terenie Gminy Karlino. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Przedszkole Miejskie, Szkoły 

Podstawowe i Zespół Szkół na terenie Gminy Karlino przygotowana przez Panią 

Teresę Plichtę-Lessnau Dyrektora Zakładu Oświaty w Karlinie została załączona 

do protokołu (załącznik nr 4. do protokołu). 

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 

 

7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

Informacje na temat oświadczeń majątkowych przygotowane przez podmioty 

dokonujące ich analizy zostały załączone do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu). 

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 

 

8. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy 

Karlino.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że radni Rady Powiatu Białogardzkiego z terenu gminy Karlino mieli 

możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych do Biura 

Rady Miejskiej. W dniu 25.10.2020 r. wpłynęła informacja Pani Beaty Pawlik oraz 

Pana Marka Anusza, którą radni otrzymali na skrzynki email. Informacja została 

załączona do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji.  

 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 

2020, 
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 10, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVII/256/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu). 

 

 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2020 – 2033, 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 10, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVII/257/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

Komisja Mieszkaniowa, Budżetowa oraz Skarg zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie, Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 9, 

liczba głosów „przeciwnych” – 4,  
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liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVII/258/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu). 

 

 

d) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,  

Komisja Mieszkaniowa, Budżetowa oraz Skarg zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie, Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 10, 

liczba głosów „przeciwnych” – 3,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVII/259/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 10. do protokołu). 

 

 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVII/260/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 11. do protokołu). 

 

 

 



Strona 8 z 10 
 

f) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu 

geodezyjnego Daszewo, 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVII/261/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 12. do protokołu). 

 

 

g) zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gminy 

Karlino i Gminy Białogard przy realizacji zadania polegającego 

na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Karlino, 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVII/262/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 października 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 13. do protokołu). 

 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

się z pytaniem, czy radni mają do złożenia na piśmie jakieś interpelacje lub 

zapytania? 
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Pan Krzysztof Chrzanowski radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się 

do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karlinie z pytaniem, czy radni mogą zwrócić się 

z apelem bądź podjąć uchwałę solidaryzując się z kobietami, które teraz strajkują 

albo wyrażenie głębokiego zaniepokojenia, głębokiego bólu orzeczeniem Trybunału 

Konstytucyjnego?  

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że nie dysponuje taką wiedzą by odpowiedzieć od razu na to pytanie. 

Do pytania musi chyba ustosunkować się Sekretarz lub radca prawny.  

 

Pani Oliwia Patyk-Sadowska radna Rady Miejskiej w Karlinie poinformowała, 

że radni mogą się indywidualnie wypowiedzieć jako osoby prywatne. 

 

Pan Leszek Gago radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował, o potrzebie 

zajęcia się przez powiat drogą dojazdową do Wyganowa. 

 

Pan Jarosław Stepczyński Sekretarz Gminy Karlino odnosząc się do wypowiedzi 

Pana Krzysztofa Chrzanowskiego poinformował, że należy przygotować projekt 

uchwały, który otrzyma pozytywną opinię radcy prawnego. Radni wtedy będą 

głosować nad tym projektem uchwały i każdy indywidualnie się wypowie, czy jest 

za, przeciw, czy się wstrzymuję. Natomiast jako rada tak razem to nie, bo dyskusja 

nad każdym projektem uchwały odbywa się indywidualnie i nie ma tu zbiorowej 

odpowiedzialności. Chyba, że wszyscy razem radni zbiorą się i podpiszą projekt 

uchwały.  

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że do 10 grudnia prace 

związane z drogą w samym Wyganowie położenie płyt betonowych i oświetlenie 

będą wykonane i skończone. Natomiast droga dojazdowa jest drogą powiatową, więc 

być może przy następnym przekazywaniu kaskadowym dróg znowuż Gmina Karlino 

dostanie to w spadku. Pracujemy nad tym, żeby może nie jednego roku, ale w ciągu 

2-3 lat, łącząc siły i środki tę drogę wyremontować w takim samym standardzie jak 

w tej chwili będzie to w Wyganowie robione, ale to będzie głównie zależało od dobrej 

woli zarządu powiatu. 
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Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie żadnych zapytań ani interpelacji. 

 

 

11. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

po wyczerpaniu się porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie w dniu 26.10.2020 

r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 1050 dokonała 

zamknięcia XXVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
Aleksandra Butrym  
 
 
 
Protokół jest zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie. Z załącznikami, o których 

mowa w protokole można zapoznać się w Biurze Rady na zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz Statucie 

Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6416 oraz z 2020 r. poz. 472 

i 2906). Integralną częścią niniejszego protokołu jest zapis dźwiękowy z przebiegu obrad sesji 

dostępny w Biurze Rady oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

 


