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Protokół Nr LIII/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 25 listopada 2022 roku 

 

Otwarcia LIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1003 w auli Karlińskiego 

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

Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, sołtysów, radnych Rady 

Miejskiej w Karlinie, jak również wszystkich zaproszonych gości. Jednocześnie 

Przewodnicząca 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 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 

propozycję zmian do porządku obrad? 

 

Pan Burmistrz poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 

2023.  

 

Nie było więcej propozycji zmian do porządku obrad zatem radni przeszli do 

głosowania. 



Strona 2 z 11 
 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 6j) projektu uchwały w sprawie 

obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023, 

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 LII sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

na temat przygotowania do zimy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia planu sesji na 2023 rok, 

b) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 

d) zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- obręb 

0003 m. Karlino, 

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

części nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Karlino- 

obręb 004, 

f) przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2023, 

g) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 
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h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części 

obrębu geodezyjnego Daszewo, 

i) uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 spółki Regionalne Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, 

j) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zakończenie LIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z LII 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 LII 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 LII 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 od ostatniego posiedzenia wpłynęło pismo 

Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące przeprowadzenia obrad w trybie 

zdalnym. Wpłynęły także pisma dotyczące wyników analizy oświadczeń majątkowych 

nadesłane przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, 

Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie oraz Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Białogardzie. Rada Miejska otrzymała także odpowiedź od Burmistrza 

Karlina na zadane pytania przez Radnego Bednarza na poprzedniej sesji Rady 
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Miejskiej dotyczące stawek podatku od środków transportowych. Wpłynęło także 

zapytanie dotyczące uchwały LII/534/22 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie 

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 z dnia 28 października 2022 r. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Nie zgłoszono innych wniosków ani informacji. Przewodnicząca oddała głos Panu 

Burmistrzowi. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zabrał głos i razem z Przewodniczącą 

Rady Miejskiej wręczyli nagrody za osiągnięcia sportowe w jeździectwie oraz boksie. 

Nagrodę Burmistrza otrzymali: Zofia Reimann (jazda konna), Elżbieta Wójcik (boks), 

Mateusz Polski (boks). Nagrodę otrzymał także trener boksu i prezes klubu 

bokserskiego Karlino Hakob Karapetyan. Burmistrz wszystkim serdecznie 

pogratulował i życzył dalszych sukcesów w swoich dziedzinach. 

  

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski bezpośrednio do Pana Burmistrza, zatem 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

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). Następnie Burmistrz Karlina powiedział kilka słów na temat węgla. 

Mianowicie pod pojęciem dodatek węglowy rozumie się wszystkie dodatki dotyczące 

źródeł ogrzewania tzn.: na drzewo, pellet oraz gaz. Na dzień dzisiejszy zostało 

złożonych 1006 wniosków, z których 240 decyzji było negatywnych, odmownych, a 

766 wniosków kwalifikuje się do wypłaty. Zostało wypłaconych do tej pory dodatków 

na łączną kwotę 1 440 000 zł, która była przekazywana w kilku transzach. Nie należy 

się też niecierpliwić, ponieważ środki zostają wypłacane dopiero w momencie 
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przekazania ich przez Wojewodę. Na tę chwilę zostało zaspokojonych środkami 509 

wnioskodawców. Burmistrz przekazał również informację dotyczącą dystrybucji 

węgla. Pierwszy transport węgla tj. 25 ton sprowadzono do gminy 24.11.2022 r. i już 

od 26.11.2022 r. będzie można ten węgiel pobierać. Złożonych wniosków o zakup 

węgla jest 21, na łączną wagę 21,5 tony, z czego 9 wnioskodawców już uregulowało 

należność za zakup. Należy najpierw uiścić opłatę, następnie pobrać fakturę i wtedy 

można udać się do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karlinie po 

odbiór węgla. Węgiel można kupić w kwocie 1 800 zł brutto/tona i jest on wydawany 

w godzinach otwarcia PSZOKu. Jeżeli zostanie pobrana cała ilość węgla, który został 

teraz sprowadzony, to sukcesywnie będzie przyjeżdżał kolejny transport z węglem. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował także o planowanych 

remontach dwóch budynków przy ul. Koszalińskiej tj. budynek nr 63 oraz 65. Już 

jakiś czas temu zlecono opracowanie projektu na remont i zagospodarowanie tych 

2 obiektów. W międzyczasie zostały one przekazane dla spółki TBS, ponieważ jest 

to niezbędne, żeby Gmina mogła złożyć wnioski o dofinansowanie tego remontu 

z Banku Gospodarstwa Krajowego, z Funduszu Dopłat oraz Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa. W tych budynkach zostanie wyremontowanych łącznie 8 mieszkań 

komunalnych. Są bardzo korzystne warunki tego dofinansowania, bo będzie można 

uzyskać dotacji aż 95% z w/w źródeł. Należało będzie tylko w sposób właściwy 

oszacować wartości, tak żeby oferty w przetargach mocno nie przewyższały założeń. 

W poniedziałek tj. 21.11.2022 odbyło się podsumowanie konkursu 

„Zachodniopomorskie Magnolie EFS”, którego organizatorem był Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie. Konkurs rozstrzygnięty został w dziesięciu kategoriach 

podzielonych na trzy obszary tematyczne: Europejski Fundusz Społeczny, Program 

Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Zachodniopomorskiego. W tym roku do konkursu przystąpiło 

67 instytucji, z których wewnętrzna komisja preselekcyjna wyłoniła finałową 

30 nominowanych, a następnie wybrała 10 laureatów. Jednym z laureatów konkursu 

została Gmina Karlino za projekt realizowany w Zespole Szkół pt. „Razem 

w Zawodową Przyszłość – BIS!”. Projekt przewidywał realizację nieodpłatnych 

działań obejmujących: staże i praktyki zawodowe u pracodawców, pomoc 

stypendialną dla szczególnie uzdolnionych z zakresu przedmiotów zawodowych 

uczniów biorących udział w projekcie, dodatkowe zajęcia specjalistyczne z języka 

obcego branżowego, kursy zawodowe i szkolenia oraz kursy dla kadry 



Strona 6 z 11 
 

pedagogicznej. Wśród nominowanych w plebiscycie za realizację przedsięwzięć 

społecznych wyróżnione zostały także dwie karlińskie spółdzielnie: Spółdzielnia 

Socjalna "Dobra Marka" oraz Spółdzielnia Socjalna Feniks. Na koniec swojego 

wystąpienia Burmistrz złożył podziękowania dla Pani Dyrektor Zakładu Oświaty- 

Teresy Plichty-Lessnau oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkół Justyny Sygi. 

 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

5. Informacja Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego na temat przygotowania do zimy. 

Informacja na temat przygotowania do zimy przygotowana przez Pana Jarosława 

Tarnawczyka Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 

w Urzędzie Miejskim w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 5. 

do protokołu). Przewodnicząca zapytała, czy są pytania do przedstawionej informacji 

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

k) przyjęcia planu sesji na 2023 rok, 

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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/536/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

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

 

l) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 

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 15. radnych:  

https://www.facebook.com/BssFeniks/?__cft__%5b0%5d=AZXEG7sY4PNoxmaxYt9Z9883SX7z7y5566jA9QkH_fFwoUH0efZv84jQIYkgpWSl0IhLYzB44UZUE839FCrtmHd_QcCSZxIKC_Y8xQCnmTap_bICVGJG7J1lL8_3b9Sz6LyS5u7R0bdDFlI9HKOcpPsk6G3J0aMpHSeB3yt2xMOzmequHt278EN-VB7X8NHj6lw&__tn__=kK-R
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liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/537/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

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

 

m) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 

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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/538/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

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

 

n) zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- obręb 

0003 m. 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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/539/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu). 
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o) wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 

części nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Karlino- 

obręb 004, 

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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/540/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

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

 

p) przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2023, 

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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/541/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

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

 

q) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, 

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 15. radnych:  
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liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/542/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

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

 

r) 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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/543/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

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

 

s) uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych na lata 2024 – 2026 spółki Regionalne Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, 

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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/544/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 14. do protokołu). 
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t) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2023. 

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 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIII/545/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 15. do protokołu). 

 

7. 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? 

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

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie w tym 

punkcie zabrała po raz drugi głos i z racji, że sesja Rady Miejskiej w grudniu wypada 

po świętach Bożego Narodzenia złożyła wszystkim najserdeczniejsze życzenia. 

Życzyła wszystkim zdrowych, spokojnych oraz pełnych miłości Świąt Bożego 

Narodzenia. 

 

8. Zakończenie LIII 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 

25.11.2022 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1035 dokonała zamknięcia LIII 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 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) 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. 


