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Protokół Nr LII/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 28 października 2022 roku 

 

Otwarcia LII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1005 w auli Karlińskiego 

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

Skarbnik, sekretarza, 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 14 podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad (załącznik nr 1. do protokołu). Nieobecny był Pan Waldemar 

Grażyński Radny 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? 

 

Nie było propozycji zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 
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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 2021. 

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 

2022, 

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

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

d)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

e) zbycia udziałów w nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino – obręb 

005, 

f) zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta Karlino, 

g) 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, 

h) zmieniająca uchwałę Nr LI/526/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia  

23 września 2022 roku w sprawie 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. 

10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11. Zakończenie LII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

został przesłany do radnych na skrzynki mailowe, był też wyłożony do wglądu 
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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 LI 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 LI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

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

 

2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 

nieważność uchwały Nr L/518/22 Rady Miejskiej w Kalinie z dnia 19 sierpnia 2022 r. 

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. Wpłynęło także zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały LI/526/22 

Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 23 września 2022 r. w sprawie 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. 

Radni otrzymali do wiadomości pismo od Burmistrza Karlina skierowane 

do Wojewody Zachodniopomorskiego na temat możliwości sprzedaży węgla 

mieszkańcom za pośrednictwem lokalnych samorządów. Otrzymano również 

informację na temat maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. Prokuratura Rejonowa w Białogardzie skierowała do Rady Miejskiej 

w Karlinie wniosek o zmianę uchwały XXXV/365/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 

18.06.2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków na terenie gminy Karlino. 

 



Strona 4 z 16 
 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pani Barbara Kościukiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poprosiła o zabranie głosu i jako Przewodnicząca Komisji Budżetu, Zdrowia, 

Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty odczytała swoje stanowisko dotyczące sytuacji 

finansowej Gminy. Treść wystąpienia została załączona do protokołu wraz 

z uzasadnieniem do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości (załącznik nr 3 i 4 do protokołu). 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

po wystąpieniu Pani Barbary Kościukiewicz dodała, że prognozy są mało 

optymistyczne i czekają nas w 2023 roku trudne czasy. Będą cięcia we wszystkich 

dziedzinach naszych finansów. Powinniśmy mieć wszyscy tego świadomość. Nie jest 

to wina Radnych ani Burmistrza. Zaapelowała o refleksje przy następnych wyborach. 

  

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski, 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 5 

do protokołu). Następnie Burmistrz Karlina poinformował, że razem z Zastępcą 

Burmistrza i Prezesem MLUKS Panem Wojciechem Sadowskim miał przyjemność 

uczestniczyć w uroczystości 100-lecia Polskiego Związku Zapaśniczego 

w Warszawie. Była to naprawdę bardzo okazała uroczystość. Było tam wiele 

wyróżnień i wiele podziękowań na rzecz Polskiego Związku Zapaśniczego. 

Kolejnym tematem, jaki podjął Burmistrz było otrzymanie rekompensaty w wysokości 

2 880 000 zł, które zostały przesunięte z roku 2023. Jest to najniższa rekompensata 

dla każdej gminy w Polsce.  Są to środki w ogólnej kwocie około 13 700 000 000 zł, 

które zostały przesunięte z roku 2023 i wypłacone Gminie. Te pieniądze miałby być 

wypłacone dla samorządów dopiero w przyszłym roku. Rząd podjął decyzję, żeby te 

środki wypłacić wcześniej, jeszcze w roku bieżącym. Część, bo 15% tych pieniędzy 
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należy przeznaczyć na poprawę efektywności energetycznej. W przypadku naszej 

Gminy będzie to kwota około 500 000 zł. Będzie ona przeznaczona na wymianę 

źródeł oświetlenia, zarówno oświetlenia ulicznego, jak również oświetlenia 

w obiektach szkolnych i na hali sportowej. Prace będą wykonane jeszcze w tym roku. 

Podjęliśmy już jako Gmina kroki, żeby oszczędzać. Ograniczono oświetlenie 

w mieście. Częścią oświetlenia i zarządcą jest spółka oświetleniowa, a częścią 

Gmina. Na oświetleniu gminnym duża część lamp w mieście została już wyłączona                             

i w zasadzie co druga lampa się świeci.  

We wrześniu odbyło się spotkanie ze wszystkimi dysponentami budżetu, zarządcami 

obiektów gminnych tj. szkół, hali sportowych, świetlic, KOK-u, bibliotek                             

oraz MGOPS-u. Wszyscy zostali zobowiązani do oszczędzania w każdej dziedzinie, 

na tych nośnikach energetycznych i dostosowywania temperatury 

w pomieszczeniach do normalnych warunków pracy. Nie da się przez 8h pracować 

w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi 17 stopni. Wszyscy zostali także 

zobowiązani do ustalenia tych temperatur na minimalnym przepisowym poziomie, tak 

żeby te oszczędności można było zaobserwować, jeżeli chodzi o zużycie tych 

nośników. Będzie to monitorowane i sprawdzane. Rząd również zobowiązał 

samorządy do ograniczenia kosztów energii o 10%. Natomiast jako Burmistrz nie 

wie, jak to będzie wyglądało i czy to się w ogóle uda w niektórych sytuacjach zrobić. 

Kolejnym tematem który Burmistrz poruszył był dodatek węglowy i sprawa dystrybucji 

węgla przez samorządy. W Gminie Karlino zostało pozytywnie zweryfikowanych 700 

wniosków na wypłatę dodatku węglowego, a już ponad 300 dodatków zostało 

wypłaconych. Środki, które Gmina otrzymała od Wojewody zostały przeznaczone na 

wypłatę właśnie tych 300 dodatków. Czekamy na kolejne transze, które są przyznane 

dla naszej gminy i w momencie, jak tylko te środki wpłyną będą przekazane kolejnym 

mieszkańcom. Samorząd zgłosił również gotowość do dystrybucji węgla. Cena węgla 

nie będzie mogła być wyższa niż 2000 zł. W tym zakresie zostanie podpisana umowa 

z podmiotem prywatnym, który zajął by się ważeniem i dystrybucją. Jak to będzie 

wyglądało technicznie, takie informację będą podane w późniejszym czasie. 

Wszystko będzie regulowała umowa, która dopiero zostanie sfinalizowana.                              

To wymaga także konsultacji z Urzędem Skarbowym, wyjaśnienia kwestii kas 

fiskalnych, wystawiania faktur itd.  Samorząd postara się, aby pierwszy transport 

węgla dotarł w przyszłym tygodniu. Jak podkreślił Burmistrz, jego obawy może budzić 

jakość tego węgla. Zatem kwestie reklamacji muszą być jasno wyartykułowane. 
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Jasno musi być przedstawione prawo do tej reklamacji, jeżeli węgiel nie będzie 

spełniał określonych warunków. To wymaga również domówienia tej kwestii. 

Problemem jaki ostatnio pojawił się w mieście oraz na terenach gminy są dziki. 

Na terenach poza miastem koła łowieckie mogą robić odstrzał. Natomiast problem 

jest w mieście. Na jednym z naszych obwodów łowieckich, który był do tej pory wolny 

pojawiło się nowe koło łowieckie o nazwie „Diana” i wygląda na to, że ta współpraca 

w tej kwestii będzie lepiej wyglądała. Prowadzone są rozmowy i w niedługim czasie 

uda się wyprowadzić te dziki poza miasto, a tam już myśliwi będą mogli 

przeprowadzić odłów ich zgodnie z procedurami. 

Na koniec swojego wystąpienia Pan Burmistrz poruszył szerokorozumiany temat 

stanu finansów publicznych i budżetu. Jeśli chodzi o podatki, to jest „światełko 

w tunelu”. Będzie znaczący wpływ dochodów podatkowych w latach 2025-2026 

z farm wiatrowych. Głównie z farmy budowanej w Mierzynie. Jest to duża inwestycja, 

bo są to największe wiatraki o mocy 4 MgW. Jest to inwestycja dużej wartości, 

więc ten 2 procentowy podatek będzie stanowił znaczący wzrost podatków gminy. 

Nie będą to setki tysięcy, ale będą to miliony złotych. Jak wstępnie szacujemy, kwota 

będzie stanowiła około 2-3 mln zł. i to są ostrożne szacunki. Pracujemy nad 

inwestycją, żeby w niedługim czasie tzn. w perspektywie 2-3 lat powstała na Karlinku 

także duża biogazownia rolnicza. Biogazownia, do której wsadem będzie słoma 

zbożowa. Te rozmowy są bardzo mocno zaawansowane. Jest nadzieja, że 

w przyszłym roku moglibyśmy sprzedać nasz grunt, pod tę inwestycję i w ślad za tym 

zaczęłoby się projektowanie i rozpoczęcie inwestycji. Burmistrz podkreślił także, że 

na tą chwile mamy mocno zaawansowane rozmowy jeszcze z trzema inwestorami.              

Jak podkreślił, te inwestycje również mają szanse być zlokalizowane w miejscowości 

Karlinko, lecz na gruntach KOWR-owskich. Należy mieć świadomość tego, że 

prowadzone są na razie same rozmowy, które nie stanowią jeszcze decyzji 

wiążących. Natomiast z całym zespołem podejmujemy działania, ażeby tych 

inwestorów znacząco zachęcić. Jest to duży potencjał dla nowych miejsc pracy. 

Kończąc swoją wypowiedź Burmistrz dodał, że w pierwszej połowie listopada Prezes 

Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Karlinie będzie miał 

przygotowane umowy z wykonawcami na budowę dwóch budynków na osiedlu 

Biedronka. Ma nadzieję, że również w listopadzie br. zostaną te umowy podpisane. 

Okresem realizacji będzie półtora roku i za półtora roku w Karlinie przybędą dwa 

nowe budynki wielorodzinne, czyli prawie 80 mieszkań. 
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Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji. 

 

5. Informacja na temat Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino za rok 2021. 

Informacja na temat Programu SOS Wiosek Dziecięcych Karlino za rok 2021 

przygotowana przez Panią Elizę Potomską Dyrektor Programu SOS Wiosek 

Dziecięcych w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 6 do protokołu). 

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 przesłana przez Panią Teresę 

Plichtę-Lessnau Dyrektora Zakładu Oświaty w Karlinie została załączona 

do protokołu (załącznik nr 7 do protokołu). Dyrektorzy poszczególnych szkół 

i Dyrektor Przedszkola Miejskiego z terenu gminy i miasta zabrali po kolei głos 

i streścili swoje sprawozdania. Podkreślili również, że mimo krążących informacji nie 

mają zamiaru zamykać szkół z powodu oszczędności energetycznych. Będą 

pracować długo, jak tylko się uda oraz zgodnie z wytycznymi. 

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionych informacji. 

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1110 obrady opuścili Radni Krzysztof 

Chrzanowski oraz Pan Krzysztof Bednarz. Obecnych było 12 radnych. 

 

7. Informacja na temat oświadczeń majątkowych. 

Informacje na temat oświadczeń majątkowych przygotowane przez podmioty 

dokonujące ich analizy zostały załączone do protokołu (załącznik nr 8 oraz 9 do 

protokołu). 

 

 Radni nie mieli pytań do przedstawionych informacji. 
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8. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy 

Karlino.  

Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego przygotowana przez Panią Beatę 

Pawlik i Pana Marka Anusza- Radnych Rady Powiatu Białogardzkiego została 

załączona do protokołu (załącznik nr 10 do protokołu). 

 

Radni nie mieli pytań do tego punktu.  

 

9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2022, 

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 12 radnych:  

liczba głosów „za” – 10, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LII/528/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

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

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1115 do obrad dołączył Radny Krzysztof 

Bednarz. Obecnych było 13 radnych. 

 

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

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 13 radnych:  

liczba głosów „za” – 10, 

liczba głosów „przeciwnych” – 1,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LII/529/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

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

 

c) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie negatywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Beata Klepuszewska zapytała, 

czy ktoś chciałby zabrać głos? 

 

Pani Barbara Kościukiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

zgłosiła wniosek o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały w sprawie 

określenia stawek podatku od nieruchomości. Powiedziała, że proponuje, aby 

podwyżka stawek podatku od nieruchomości była na poziomie 10% w każdym 

przedmiocie opodatkowania, a nie jak było w przedłożonym projekcie uchwały 

maksymalnie. Następnie Pani Kościukiewicz odczytała propozycje zmian stawek, 

które przedstawia poniższa tabela: 

 

Stawki podatku od nieruchomości po podwyżce 10% 
 

Przedmiot opodatkowania 
Stawka 
podatku 

w zł 
 

1) od gruntów:  

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na   sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków      - od 1 m2 powierzchni 

1,14 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - od 
1 ha powierzchni -                                                                                             

5,69 

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - od 1 m2 powierzchni 

0,60 

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których 
miejscowy plan zagospodarowywania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo 
zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu 

3,74 
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w odniesieniu do tych gruntów  upłynął  okres 4 lat, a w tym czasie 
nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
- od 1 m2 powierzchni 

2)  od budynków lub ich części: 

a)  mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej                                                0,98 

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej 

      - od 1 m2 powierzchni użytkowej 

28,32 

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni 
użytkowej 

13,25 

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej 

5,78 

e)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego - od 1 m2 powierzchni użytkowej 

9,55 

f)  gospodarczych, położonych na gruntach byłych gospodarstw 
rolnych przekazanych za   renty lub emerytury stosownie do 
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów 
dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych - za 1 m2 powierzchni 
użytkowej                       

5,00 

3)  od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 
7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Beata Klepuszewska zapytała, 

czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy stawka 

po podwyżce 10% może być rozróżniona na poszczególne podmioty np. żeby inny 

procent podniesienia był w stosunku do przedsiębiorców np. 8%, a co do pozostałych 

podmiotów wskazywanych ta stawka była na poziomie 10%? Czy ten procent można 

rozróżnić między poszczególne podmioty? 

 

Pan Aleksander Twarowski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim Karlinie 

odpowiedział, że w projekcie uchwały nie chodzi o procentowe podwyższenie czy 

obniżenie stawki, tylko ustalenie konkretnej stawki, kwoty podatku w takiej 

wysokości, żeby nie przekraczała ona ogłoszonej maksymalnej stawki podatku 

od nieruchomości na rok 2023. Czy zostaną one podwyższone w stosunku 

do bazowych o 10%, 5%, czy więcej, to nie jest istotne. Istotne jest to, żeby stawka 

nie przekraczała maksymalnej stawki przewidzianej w przepisach na rok 2023. 
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Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

się do Radnego Bednarza i podkreśliła, że propozycja takich stawek padła 

na posiedzeniach stałych komisji i to jest już wypracowane stanowisko. Jeżeli radny 

miał inne konkretne propozycje mógł je przedstawić na komisji. Na koniec 

Przewodnicząca dodała, że jeżeli nie ma innych propozycji zmian do projektu 

uchwały należy zając stanowisko nad zaproponowanymi stawkami przez 

Wiceprzewodniczącą Panią Barbarę Kościukiewicz i poprosiła radnych o głosowanie. 

 

Za wprowadzeniem poprawek do uchwały głosowało 13 radnych: 

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania poprawki do uchwały zostały wprowadzone 

 

Następnie Radni przeszli do głosowania nad podjęciem uchwały po wprowadzonych 

poprawkach. 

 

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 1,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LII/530/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

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

 

d)  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, czy były 

przeanalizowane również przykłady obniżenia tych stawek, które zostały 

przedstawione w projekcie uchwały? Chodziło mu o taką sytuację, że są takie 

przykłady gmin w Polsce, że ten podatek został obniżony dużo poniżej progu 

najwyższego, a co za tym idzie gmina stała się gmina konkurencyjną w stosunku 



Strona 12 z 16 
 

do innych gmin i przypływ tych przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy transportowe 

spowodował taki skutek, że pomimo obniżenia tego podatku tych wpływów 

do budżetu było dużo więcej, ponieważ firmy w tych gminach zaczęły rejestrować 

działalność gospodarczą i w tych danych gminach został ten podatek odprowadzony. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

się do Radnego Bednarza i zapytała, dlaczego nie zgłosił takiego wniosku 

na posiedzeniu swojej komisji. Dlaczego nie bierze czynnego udziału w pracach 

komisji i właśnie na komisjach nie są analizowane różne wskazane przez niego 

przykłady i sytuacje. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie nic zrobić, a przecież 

wcześniej był na to czas. Pokreśliła, że po to są te komisje, żeby tam się spierać, 

rozmawiać, dyskutować i wypracować stanowisko. Sesja natomiast jest po to, żeby 

to stanowisko wypracowane przedstawić. Dodała także, że zaproponowane stawki 

nie są maksymalnymi. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie stwierdził, że nie można 

zatem zadawać pytań, tak? 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

odpowiedziała, że można, jak najbardziej, ale chciała zwrócić szczególną uwagę na 

to, od czego są posiedzenia stałych komisji. 

 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gminy Karlino odpowiedziała, że rozpatrywane 

były różne warianty. Należy mierzyć siły na zamiary. Propozycja przedstawiona 

w projekcie uchwały odpowiada potrzebom budżetu gminy na przyszły rok. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie doprecyzował, w jaki 

sposób to było analizowane? Czy były to jakie zapytania do przedsiębiorców 

zewnętrznych zajmujących się tego rodzaju działalnością? Czy obniżenie tego 

podatku by przyciągnęło ich do naszej gminy? 

 

Pani Skarbnik Lucyna Szymecka odpowiedziała, że przecież jest wiadomym, że 

jeśli byśmy zapytali przedsiębiorców, jakie chcieli by mieć stawki odpowiedzieliby 

jednogłośnie, najniższe. Każdy chciałby płacić jak najniższe podatki. 
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Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zabrał głos i powiedział, że zadane 

pytanie jest słuszne i jego kierunek również i Burmistrz się z nim zgadza, tylko należy 

popatrzeć na praktykę, która już funkcjonuje. Poprosił, żeby rozejrzeć 

się na samorządy wokół. Takie sytuacje, które przytaczał Pan Bednarz nie 

są powszechne. W województwie zachodniopomorskim Pan Waldemar Miśko zna 

jeden tylko taki przypadek i jest nim gmina Biały Bór. Trudno było Burmistrzowi 

powiedzieć jaki tam przyniosło to efekt. Są to pytania i dylematy, które nie są dziś 

do rozstrzygnięcia.  Należałoby to sprawdzić i zapyta, jaki to przyniosło efekt 

w gminie Biały Bór. Być może na przyszłość należy się na tym zastanowić, ale 

to wymaga naprawdę bardzo dobrego przygotowania i dobrej analizy. Na koniec 

Burmistrz powtórzył raz jeszcze, że takie działanie samorządów nie jest powszechne, 

żeby obniżono radyklanie stawki podatku i żeby to spowodowało nagły przypływ 

rejestracji działalności w danym powiecie. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 1,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LII/531/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

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

 

e) zbycia udziałów w nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino – 

obręb 005, 

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 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 LII/532/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

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

 

f) zbycia nieruchomości położonych na terenie miasta 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 13 radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LII/533/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

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

 

g) 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 stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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 LII/534/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 17 do protokołu). 

 

h) zmieniająca uchwałę Nr LI/526/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 

23 września 2022 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
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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 stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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 LII/529/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 października 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 18 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? 

 

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

 

11. Zakończenie LII 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 

28.10.2022 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1131 dokonała zamknięcia LII 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 2022 r. poz. 4024). Integralną częścią niniejszego 

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

Urzędu Miejskiego w Karlinie. 


