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Protokół Nr LI/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 23 września 2022 roku 

 

Otwarcia LI 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 15 podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad (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 poprosił o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy 

zabytku. Dodał, że chodzi o wsparcie kwotą 20 000 zł remontu pałacu w Koziej 

Górze. Środki były wcześniej zaplanowane w budżecie, ale należy najpierw podjąć 

uchwałę w tej sprawie, żeby móc te środki przekazać na ratowanie zabytku. 

 

Nie zostało zgłoszonych więcej propozycji zmian do porządku obrad.  
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Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 7g. projektu uchwały w sprawie 

w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku głosowało 

15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do 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 L 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. Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2022 roku. 

5a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 

za pierwsze półrocze 2022 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

6. Informacja dotycząca działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” 

w Karlinie za 2021 rok. 

7. 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)   zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Krukowo, 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

e)   ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Karlino, 
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f) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia 

od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

g) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

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

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

uwzględnione. Zapytała, czy są inne uwagi do treści protokołu? 

 

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

Za przyjęciem protokołu z L sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

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

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

 

2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło zapytanie od Wojewody 

Zachodniopomorskiego dotyczące podjętej uchwały Nr L/518/22 w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę 

Karlino. Udzielono odpowiedzi w przedmiotowej sprawie i następnie wpłynęło także 

zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczące w/w uchwały. 

Otrzymano pismo zgłaszające autopoprawkę do projektu uchwały Rady Miejskiej 
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w Karlinie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 

2022. 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pan Burmistrz zabrał głos i wręczył nagrody pieniężne sportowcom za osiągnięte 

wysokie wyniki sportowe w zapasach. Wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej 

w Karlinie wręczyli symboliczne dyplomy wyczytanym zawodnikom oraz trenerowi 

zapasów Panu Wojciechowi Sadowskiemu. Na koniec Burmistrz wszystkim 

zawodnikom serdecznie podziękował, że tak godnie reprezentują Gminę Karlino oraz 

życzył im dalszych sukcesów sportowych. 

 

Pan Wojciech Sadowski Prezes i trener MLUKS Karlino podziękował 

za wyróżnienia w imieniu zawodników, jak i swoim. Podziękował przede wszystkim 

za wsparcie Gminy Karlino dla klubu. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy chciałby ktoś zabrać głos, zgłosić wniosek? 

 

Pan Krzysztof Chrzanowski Radny Rady Miejskiej w Kalinie korzystając z okazji 

złożył gratulacje i podziękowania na ręce Burmistrza w swoim imieniu oraz imieniu 

Wspólnoty za wybór Prezesa KTBS w Karlinie, Pana Andrzeja Nowaka. Dodał, 

że jest to właściwy człowiek na właściwym stanowisku. 

 

Nie zgłoszono więcej wniosków. 

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

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

punktu. 

 

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 4. 

do protokołu). Burmistrz przedstawił także informacje, o przetargu na budowę dwóch 
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budynków na osiedlu Biedronka. Wskazał, iż w tym postępowaniu nastąpiło 

przekroczenie o kwotę 1 600 000 zł, wobec kwoty zakładanej w budżecie, ale Gmina 

uważa, że należy procedować to dalej i daliśmy zielone światło do podpisywania 

umowy. Cała wartość inwestycji to około 30 mln zł, czyli przekroczenie jest na 

poziomie około 5-6%. Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli zwiększają się budżety, 

to można wnioskować o dodatkowe środki z funduszu dopłat z Banku Gospodarstwa 

Krajowego i takie wnioski zostały już przez Gminę złożone. Zatem dodatkowe środki 

dotacyjne do tej inwestycji również dojdą. 

Burmistrz wspomniał o tym, że weszła w życie ustawa wspierająca systemy 

ciepłownicze, czyli dotycząca przedsiębiorców dostarczających ciepło z gazu lub 

węgla. Obecna cena za 1 GJ to około 280 zł. Maksymalnie od 1 października stawka 

ta ma ulec zmniejszeniu do około 150 zł za 1GJ. Jest to dobra wiadomość dla 

mieszkańców. Zaliczki, które są pobierane z licznika powinny spowodować 

zmniejszenie z obciążenia dla lokatorów. Jak to szczegółowo będzie wyglądać, 

jeszcze nie wiadomo, będzie to dopiero rozstrzygnięte, ale samo zmniejszenie ceny 

jest bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców mieszkających w blokach. Co z 

nadwyżką? Cena rzeczywista, jest wyższa i zapewne będzie wyższa, ale nadwyżka 

ma być rekompensowana dla przedsiębiorstw ciepłowniczych z budżetu państwa. 

Pośrednikiem w tym zakresie będzie oczywiście Gmina, która będzie przyjmować 

wniosek od przedsiębiorstwa i wnioskować do Wojewody o środki finansowe. 

Następnie Gmina będzie te środki z budżetu państwa przekazywać. 

Kolejnym tematem, do którego odniósł się Burmistrz był dodatek węglowy. Gmina 

złożyła zapotrzebowanie na środki finansowe w kwocie 2 600 000 zł, natomiast 

otrzymała na wypłatę dodatków tylko 925 000 zł jako pierwszą transzę. Środki 

zostały już przekazane do MGOPS w Karlinie i od dzisiaj te dodatki będą już 

wypłacane dla osób których wnioski zostały już poprawnie zweryfikowane. Należy 

przypomnieć, że dodatek węglowy przysługuje na jeden adres. Na dzień dzisiejszy 

złożono 808 wniosków o wypłatę dodatku do zakupu węgla i około 10 wniosków na 

inne źródła zasilania. Najwyższy dodatek jest oczywiście za węgiel i wynosi 3000 zł, 

na drewno opałowe około 1000 zł i gaz LPG- 500 zł. Sprawami wypłat dodatków 

zajmuje się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie przy ul. 

Traugutta 2. 
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Sołtysi podpisali umowy na Granty sołeckie. W tym roku maksymalnie z każdej gminy 

dwa sołectwa mogły otrzymać taki grant, niezależnie od tego, ile wniosków zostało 

złożonych. W tym roku granty otrzymały sołectwa Malonowo oraz Pobłocie Wielkie.  

Na koniec wystąpienia Burmistrz powiedział o oficjalnym otwarciu firmy Enertrag. 

Było to oficjalne otwarcie farm wiatrowych, które ostatnio powstały w gminie 

Tychowo, gminie wiejskiej Białogard oraz gminie Karlino. W gminie Karlino powstało 

tylko 7 wiatraków, ale już od 1 stycznia w budżecie Gminy Karlino pojawią się 

dochody podatkowe szacowane na kilkaset tysięcy do miliona złotych z tytułu 

podatku od nieruchomości.   

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy ktoś ma pytania do sprawozdania Burmistrza? 

 

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy chodniki 

w miejscowości Mierzyn będą dopiero w 2025 roku? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że faktycznie podatki 

pojawią się prawdopodobnie z inwestycji dopiero w roku 2025, ale wspólnie 

ze Starostą będą prowadzone rozmowy z firmą Tauron, żeby w ramach budowy 

wiatraków były zrobione też drogi do wiatraków, czy chodniki. Jest to w planach, 

ale co się uda wynegocjować, czy same chodniki, czy wraz z nawierzchnią 

i nawodnieniem, tego nie wie.  Dla przypomnienia dodał, że jest to droga powiatowa 

i jako samorząd gminy też się angażujemy w te rozmowy i chcemy uzyskać jak 

najwięcej. Dziś ciężko jest jeszcze powiedzieć co i kiedy, natomiast jeśli te 

negocjacje i rozmowy z firmą Tauron się zakończą, to Burmistrz wtedy przekaże 

oficjalny komunikat, co się udało załatwić. 

 

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad.  

 

5. Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2022 roku. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2022 roku została 

załączona do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu). 
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Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji, zatem przeszli do następnego 

punktu.  

 

5a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 

za pierwsze półrocze 2022 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/520/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

6. Informacja dotycząca działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” 

w Karlinie za 2021 rok. 

Informacja dotycząca działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie 

przygotowana przez Panią Annę Pawłowską Dyrektora WTZ „Iskierka” w Karlinie 

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

 

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

punktu.  

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2022, 

 

Pani Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Klepuszewska poinformowała, 

że wpłynęło pismo od Burmistrza zgłaszające pilną autopoprawkę do projektu 

uchwały Rady Miejskiej w Karlinie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
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budżetu Gminy Karlino na rok 2022. Poprosiła Panią Skarbnik Lucynę Szymecką 

o zabranie głosu i wyjaśnienia tej autopoprawki. 

 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zostały wprowadzone środki 

na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 2 601 000 zł oraz zabezpieczamy środki 

na wniosek Policji w kwocie 10 800 zł na adaptację policjantów pełniących dyżur na 

terenie gminy. Będzie to 8 policjantów, a 6 z nich potrzebuje zakwaterowania 

i wyżywienia.  Na koniec Pani Skarbnik dodała, że zmienione projekty uchwał zostały 

załączone do pisma. 

 

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

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/521/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

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

 

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

 

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

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/522/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

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

 

c)   zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Krukowo, 
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Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/523/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

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

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/524/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

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

 

e) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 
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liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/525/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

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

 

f) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/526/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

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

 

g) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie poinformowała, że Radni Rady 

Miejskiej otrzymali projekt uchwały na skrzynki email w dniu 21.09.2022 r., a dzisiaj 

przed posiedzeniem wersję papierową. 

 

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

 

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 
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liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LI/527/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r.   

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

 

8. 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. 

 

9. Zakończenie LI 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 

23.09.2022 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1048 dokonała zamknięcia LI sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


