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Protokół Nr L/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 19 sierpnia 2022 roku 

 

 

Otwarcia L sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1000 w auli Karlińskiego 

Ośrodka Kultury przy ulicy Parkowej 1 w Karlinie. Powitała Pana Burmistrza, Panią 

Skarbnik, sołtysów, radnych Rady Miejskiej w Karlinie, jak również wszystkich 

zaproszonych gości. Jednocześnie Przewodnicząca przypomniała wszystkim 

obecnym, iż 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 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

 

1a. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

na podstawie listy obecności, na której widnieje 13 podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad. Nieobecna była Pani Barbara Anklewicz Radna Rady Miejskiej 

w Karlinie oraz Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie 

(załącznik nr 1. do protokołu).  

 

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 

propozycje zmian do porządku obrad? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zgłosił wniosek o wycofanie z porządku 

obrad punkt 8c) projektu uchwały w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2024-2026 spółki Regionalne 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie, ponieważ zostały zmienione 

podstawy prawne i wcześniej projekt takiego planu winien być wysłany do 

uzgodnienia z Wodami Polskimi. 
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Za wycofaniem z porządku punktu 8c. projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

na lata 2024-2026 spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 

w Białogardzie głosowało 13 radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 2. do protokołu). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej.  

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym oraz 

z wykonania uchwał Rady Miejskiej.  

5. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. 

6. Informacja dotycząca działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2021 rok. 

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2022, 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Karlino na lata 2022-2032, 

c) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 

nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Karlino- obręb 004, 

d) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karlino 

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 
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f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

będącej własnością Gminy Karlino, 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Karlino, 

h) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Karlino, 

i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie L sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji Rady Miejskiej. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

został przesłany do radnych na skrzynki mailowe, były 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 XLIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 13. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

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

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 3. do protokołu). 

 

2. Wolne wnioski i informacje. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła prośba o poparcie w sprawie obniżenia 
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stawki vat na drewno opałowe. Petycja została przesłana przez Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie „Kominki i Piece”.  Do Biura Rady przedłożono także protokół 

Komisji Skrutacyjnej dotyczący wyników wyborów do Miejskiej Rady Seniorów 

w Karlinie na kadencję 2022-2026. Prokuratura Okręgowa w Koszalinie skierowała 

za pośrednictwem Rady Miejskiej Skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr LIV/494/10 Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 29 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie poprosiła 

o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karlinie Panią Oliwię                       

Patyk-Sadowską o ogłoszenie wyników konkursu „Najładniejsza Wieś gminy Karlino 

2022”. 

 

Pani Oliwia Patyk-Sadowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zabrała głos 

i odczytała wyniki konkursu. Wyniki przedstawiały się następująco: 

 

I – kategoria do 100 mieszkańców: 

▪ Karlinko- I miejsce- 428 pkt- przyznano nagrodę w wysokości 1.200 zł. 

▪ Zwartowo – II miejsce – 387 pkt - przyznano nagrodę w wysokości 850 zł. 

▪ Ubysławice – III miejsce- 320 pkt - przyznano nagrodę w wysokości 700 zł.  

 

II – kategoria powyżej 100 mieszkańców: 

▪ Lubiechowo- I miejsce-365 pkt- przyznano nagrodę w wysokości 1.200 zł.  

▪ Mierzyn-I miejsce- 365 pkt- przyznano nagrodę w wysokości 1.200 zł.  

▪ Syrkowice- II miejsce- 361 pkt- przyznano nagrodę w wysokości 850 zł.  
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W tym miejscu Burmistrz Karlina oraz Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karlinie 

wręczyli dyplomy wyróżnionym. 

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani informacji, zatem radni przeszli do następnego 

punktu. 

 

Zmieniło się quorum o godz. 1011 do obrad dołączył Pan Krzysztof Bednarz 

Radny Rady Miejskiej w Karlinie. Obecnych było 14 radnych. 

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zanim przeszedł do sprawozdania na 

wstępie pogratulował Panu Krzysztofowi Bednarzowi objęcia stanowiska Prezesa 

Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz życzył mu powodzenia i wszystkiego 

dobrego na nowej drodze zawodowej.  

 

Zmieniło się quorum o godz. 1015 obrady opuściła Pani Katarzyna Ostrowska 

Radny Rady Miejskiej w Karlinie. Obecnych było 13 radnych. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie o pracy 

w okresie międzysesyjnym, które zostało załączone do protokołu (załącznik nr 4. 

do protokołu). Następnie dodał, że Proboszcz Parafii w Karlinie wraz z Marszałkiem 

Województwa Zachodniopomorskiego podpisali umowę na remont Kościoła 

w Lubiechowie. Środki będą przeznaczone na remont dachu kościoła. Dodatkowo, 

razem z Sołtys Lubiechowa Panią Renatą Klepuszewską Burmistrz był 

w Ostrowicach na zorganizowanym spotkaniu z Premierem RP, który osobiście 

wręczał czeki. W ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Kościół na wniosek 

Gminy otrzymaliśmy również dofinansowanie w wysokości 1 960 000 zł. Wskazał, iż 

obecnie jesteśmy na etapie prac konserwatorskich, pod ścisłą ochroną Konserwatora 

Zabytków, więc po wszelkich uzgodnieniach zostaną rozstrzygnięte przetargi na ten 

remont. Burmistrz wyraził nadzieję, że uda się zrobić określony zakres tych prac. Nie 

jest to niestety wszystko, co trzeba wyremontować, bo zapewne potrzebna byłaby 
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jeszcze raz taka kwota, by móc zrobić w tym kościele remont kompleksowy. 

Najistotniejsze rzeczy, czyli zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi, remont 

wierzy oraz jej remont w środku, remont dachu i orynnowanie będą wykonane. 

Pan Waldemar Miśko wspomniał także o szczepieniach. Obecnie mogą szczepić się 

seniorzy powyżej 60 r.ż. Uruchomiony został ponownie punkt szczepień w Karlińskim 

Ośrodku Kultury i jeśli uzbiera się 60 osób chętnych na takie szczepienie, będzie 

uruchomiony termin. Zwykle jest to czwartek, osoby zgłoszone będą rejestrowane 

i będą mogły wtedy się zaszczepić 4 dawką, bądź wcześniejszymi dawkami. Numery 

telefonów są powszechnie znane. Burmistrz zachęcił wszystkich, którzy chcą do 

kontaktu i do możliwości zaszczepienia się na miejscu. 

W sierpniu br. do Gminy dostarczono komputery, które zostały już sprawdzone 

i 2 września na boisku przy Szkole Podstawowej w Karlinie w trakcie pikniku 

szkolnego zostaną one przekazane uprawnionym uczniom. Komputery są dla dzieci 

i młodzieży rodzin byłych pracowników PGR-ów. Będą także podpisywane stosowne 

umowy. 

W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz Karlina opowiedział o odbytym 

spotkaniu z Ministrem Szefernakerem. Burmistrz zaprosił Pana Ministra do Gminy, 

żeby porozmawiać o kilku ważnych i istotnych kwestiach oraz poprosić o wsparcie. 

Pierwsza z tych spraw dotyczyła ciepła systemowego. Wiemy, że jest przygotowany 

projekt ustawy i został on zaakceptowany przez rząd. Ma być to wsparcie, które ma 

dotyczyć odbiorców ciepła systemowego. W zapowiedzi ustawa ma być 

procedowana w połowie września. Rozmowy były na temat, w jaki sposób 

te rozwiązania będą mogły ulżyć naszym mieszkańcom. Jak podkreślił Burmistrz, 

trudno coś konkretnego na ten temat dzisiaj powiedzieć, bo nie ma jeszcze 

konkretnego projektu ustawy, na którym można by było bazować i można 

by wyciągać jakieś wnioski, albo składać odpowiednie wnioski do konkretnego 

projektu. Na jedną rzecz została zwrócona uwaga. Mianowicie, w Polsce około 10% 

systemów ciepłowniczych jest zasilanych gazem, a około 90% zasilanych węglem. 

Kwestie podwyżek w tych systemach węglowych pojawiły się teraz w okresie letnim. 

Cały poprzedni sezon zimowy, czyli od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. 

ceny były „stare”, inaczej niż w systemach gazowych. Gaz poszedł bardzo mocno do 

góry od 1 stycznia i taryfy rosły, a ostatnia podwyżka jest z miesiąca maja. Jest to 

różna sytuacja w stosunku do systemów węglowych. Na to zwróciliśmy szczególną 

uwagę, bo wsparcie ma być udzielane w taki sposób, że będzie porównywalny 
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poprzedni okres grzewczy, czyli od 1 października 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r.,  

a maksymalny wzrost dla odbiorców nie może być wyższy niż 40% w stosunku do 

poprzedniego okresu grzewczego. Zatem, jeśli chodzi o system gazowy byłoby to 

niesprawiedliwe, gdyż podwyżki zostały wprowadzone już od stycznia 2022 r. 

Wniosek, jaki Burmistrz sformułował do Ministra Szefernakera był taki, żeby przy 

ustalaniu tego wzrostu 40% w stosunku do poprzedniego sezonu grzewczego brać 

pod uwagę ceny sprzed podwyżek, czyli okres od 1 października 2021 r. do  

31 grudnia 2021 r. W niedalekim czasie takie wnioski będą również formułowane na 

piśmie także do Ministerstwa Klimatu. Postulaty będą wysyłane również do 

wszystkich parlamentarzystów, żeby uczulić na tę kwestię. Burmistrz jeszcze raz 

podkreślił, że w tej chwili ciężko jest cokolwiek więcej konkretnego w tym temacie 

powiedzieć. Drugą sprawą, jaką poruszył Burmistrz w trakcie rozmowy z Ministrem 

była droga do Lubiechowa oraz kolejne środki w ramach Polskiego Ładu.  

Nie ukrywamy, zaznaczył, że przymierzamy się do kolejnej edycji Funduszu 

Inwestycji Strategicznych. Wiemy, że taka edycja się jeszcze odbędzie w przyszłym 

roku. Gmina będzie miała szansę złożenia wniosku na drogę powiatową i gminną do 

Lubiechowa. Chcielibyśmy również pozyskać w ramach tego Funduszu środki na 

uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Gmina ma problem z terenami inwestycyjnymi na 

Karlinku głownie spowodowane brakiem zasilania energetycznego, czyli możliwości 

doprowadzenia tam mocy kilku, a nawet do kilkudziesięciu megawatów. Burmistrz już 

informował wcześniej na temat koncepcji budowy GPZ w pobliżu Homanitu, więc jak 

podkreślił, ta koncepcja nadal jest aktualna i Gmina taki wniosek projektu złożyła, 

opiewający na ponad 30 mln zł. Głównym wydatkiem tutaj byłaby właśnie budowa 

GPZ i doprowadzenie tej mocy, w sensie kabla do Karlinka. W ten sposób można by 

było zlikwidować podstawową barierę do tego, żeby mogły lokować się tam większe 

inwestycje. Teren jest, dostarczenie wody i ścieków również nie jest problemem, gaz 

także jest, dobra komunikacja także jest. Brakuje tylko energii. Niewykluczone, że we 

wrześniu będą kolejne spotkania, żeby można było przekonywać tych, którzy będą 

mogli decydować w Warszawie, że jest to ważna i strategiczna inwestycja dla 

przyszłości naszej gminy. Burmistrz o dalszych etapach tego przedsięwzięcia będzie 

na bieżąco informował. 

Na koniec wystąpienia Burmistrz złożył gratulacje na ręce nowego Wiceprezesa 

Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Białogardzie Pana Karola 

Lisowskiego. Pan Marek Lewandowski odszedł na zasłużoną emeryturę. Burmistrz 
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życzył nowemu Wiceprezesowi wszystkiego dobrego, owocnej współpracy 

i jak najmniejszych podwyżek. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy ktoś ma pytania do przedstawionych informacji przez Pana Burmistrza? 

 

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

5. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023. 

 

Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2022/2023 przygotowana przez poszczególnych dyrektorów szkół została załączona 

do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu).  

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji, zatem przeszli do następnego 

punktu.  

 

6. Informacja dotycząca działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2021 rok. 

 

Informacja dotycząca działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za 2021 rok ostała załączona do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu).  

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji, zatem przeszli do następnego 

punktu.  

 

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim. 

 

Informacja powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim przygotowana przez Dyrektora PUP w Białogardzie Pana 

Henryka Ręcławowicza została załączona do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu).  

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji, zatem przeszli do następnego 

punktu.  
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8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2022, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/511/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

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

 

b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Karlino na lata 2022-2032, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/512/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

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

 

c) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 

nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Karlino- obręb 004, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/513/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

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

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Karlino 

z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/514/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

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

 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/515/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

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

 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

będącej własnością Gminy Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  
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liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/516/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

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

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/517/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 14. do protokołu). 

 

h) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach 

i szkołach prowadzonych przez Gminę Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/518/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 15. do protokołu). 
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i) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr L/519/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 19 sierpnia 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 16. do protokołu). 

 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

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

lub zapytania? 

 

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

 

10. Zakończenie L 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 

19.08.2022 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1045 dokonała zamknięcia L sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  
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Protokołowała: 

Agata Anielska 

 

 

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 2022 r. poz. 902) oraz Statucie Gminy 

Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5430). Integralną częścią niniejszego 

protokołu jest zapis dźwiękowy z przebiegu obrad sesji dostępny w Biurze Rady oraz na stronie BIP 

Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

 


