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Protokół Nr XLIII/21 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 29 grudnia 2021 roku 

 

Otwarcia XLIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1001 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 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.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady podkreśliła, że mieszkańcy oraz 

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

możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych 

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

do 28.12.2021 r. do godz. 10.00. – nie wpłynęły żadne wystąpienia.  

 

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 Waldemar Misko Burmistrz Karlina zgłosił wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Zachodniopomorskiego. 
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Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 6t. projektu uchwały w sprawie 

zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Nadzorczego 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 protokołów z XLI sesji Rady Miejskiej oraz z XLII nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady Miejskiej 
w Karlinie. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022, 

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

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 
2021, 

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2021 – 2033, 

e) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,  

f) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 rok, 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków, 

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

i) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Karlino, 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych na terenie 
miasta i gminy Karlino 
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k) zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- obręb 
0004 m. Karlino, 

l) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Kowańcz, 

m) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Malonowo, 

n) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Zwartowo, 

o) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2022, 

p) wydzielenia lokali przeznaczonych do podnajmowania na czas trwania 
stosunku pracy, 

q) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 
imiennie rodzinie repatriantów, 

r) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 
imiennie rodzinie repatriantów, 

s) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 
imiennie rodzinie repatriantów, 

t) zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zakończenie XLIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 
 

1c. przyjęcie protokołów z XLI sesji Rady Miejskiej oraz z XLII nadzwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokoły z XLI oraz XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wraz 

z zapisami dźwiękowymi zostały przesłane do radnych na skrzynki mailowe, były też 

wyłożone do wglądu w Biurze Rady, a wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi 

i poprawki zostały w nich uwzględnione, a następnie zwróciła się z pytaniem, 

czy są inne uwagi do treści protokołu?  

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

 

Za przyjęciem protokołu z XLI 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 XLI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 3. do protokołu). 
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Za przyjęciem protokołu z XLII nadzwyczajnej 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 XLI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 4. do protokołu). 

 

2. Wolne wnioski i informacje. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady od ostatniego posiedzenia wpłynęła odpowiedź 

Burmistrza na zadane przez Radnego Bednarza pytanie dotyczące zobowiązań 

Gminy Karlino zależnych od wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Radę 

Polityki Pieniężnej. Wpłynęło także pismo z Regionalnej Komisji Orzekającej 

w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie Waldemara Miśko pełniącego w czasie 

popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych obowiązki Burmistrza 

Karlina. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie podziękował za 

odpowiedź na pytanie z poprzedniej sesji. Dodał, że skala zagrożenia dla budżetu, 

jeżeli chodzi o te stopy procentowe trochę go zaskoczyła i należy sobie zdać sprawę 

z czym tutaj jest do czynienia. Zobowiązania na dzień 1 stycznia 2021 roku biorąc 

pod uwagę stopy procentowe, które obowiązywały w tamtym czasie wynosiły około 

500 000 zł, natomiast w związku z podnoszeniem tych stóp procentowych na dzień 

1 stycznia 2022 r. zobowiązania odsetkowe na skutek posiadania tych zobowiązań 

kredytowych rosną do prawie 1 500 000 zł i nasze zobowiązania wzrosły o 1 mln 

w ciągu roku. Jak wiemy prawdopodobnie te stopy biorąc pod uwagę sytuację 

finansową i wszystkie okoliczności, które w tej chwili na rynku finansowym występują, 

będą one rosły. Zapytał, czy Gmina planuje zastosować jakieś środki lub podjąć 

jakieś czynności, żeby zniwelować ryzyko podnoszenia stóp procentowych 
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w przyszłości. Tak, jak obserwuje się cykle finansowe rynek zachowuje się według 

pewnych reguł i jest powtórzenie cyklu. Mamy tutaj odbicie, i jak będziemy śledzili ten 

cykl, który miał poprzednio miejsce, kiedy inflacja spadała, to te stopy procentowe 

były na poziomie około 6, 7 procent. Było to wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia 

z taką inflacją, jaka jest na dzień dzisiejszy. Teraz te stopy są patologicznie niskie. 

Jeżeli te stopy procentowe były by na takim poziomie, na jakim były wtedy przy tej 

inflacji, to nasze zobowiązanie, jeżeli chodzi o zobowiązania odsetkowe w ciągu roku 

wzrosły do prawie 5 mln zł. Zapytał ponownie, czy Gmina widzi jakąś możliwość 

podjęcia działań, żeby temu zaradzić i zmniejszyć to zagrożenie dla budżetu? 

 

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie odniósł się do akcji zima. Jak 

stwierdził, zima zaskoczyła nas i w tym roku. Jednostki, które odśnieżają robią to 

w zły sposób. Poprosił, aby to sprawdzać, bo często odśnieżają źle. Pługi wyjeżdżają 

na drogi i są podniesione o około 30 cm. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała 

Pana Radnego Gago, czy chodzi mu o rok ubiegły, czy w tym roku? 

 

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie odpowiedział, że chodzi o rok 

obecny. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina w dalszej części punktu pogratulował 

sukcesów sportowych Elżbiecie Wójcik, Mateuszowi Polskiemu, którzy zdobyli 

srebrne medale na Mistrzostwach Polski Seniorów, Radomirowi Obrusniakowi oraz 

ich trenerowi i Prezesowi Klubu Bokserskiego Karlino Hakobowi Karapetyan. Wraz 

z Panią Przewodniczącą Beatą Klepuszewską oraz Zastępcą Burmistrza Panem 

Piotrem Wosiem wręczyli nagrody. Dodał, że Radomir Obruśniak w tym roku zdobył 

tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski w wadze superpiórkowej w boksie 

zawodowym. Na koniec wystąpienia Burmistrz powiedział, że sportowcy przynoszą 

chlubę społeczeństwu Karlina i godnie reprezentują miasto.  

Następnie Burmistrz poprosił Pana Tomasza Rusieckiego, którego droga zawodowa, 

jako Dyrektora Programu Wioski SOS dobiegła końca. Pan Tomasz Rusiecki 

pracował w Wiosce SOS przez 16 lat. Wręczając kwiaty serdecznie podziękował za 

całokształt włożonej pracy na tym polu, trud i współpracę przez te wszystkie lata. 
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Podkreślił, że Pan Tomasz Rusiecki włożył w to ogromne serce i zapewne jego 

wychowankowie mu za to podziękują. 

 

Pan Tomasz Rusiecki serdecznie podziękował. Powiedział, że najpierw była wioska 

SOS następnie Program SOS. Złożył podziękowania na ręce swoich byłych 

współpracowników, ale przede wszystkim podziękował dzieciom, które przebywały w 

tym czasie w Wiosce. Pan Tomasz Rusiecki podziękował władzą miasta, bo jak 

podkreślił nie było by tego wszystkiego, gdyby nie pomoc i współpraca z ich strony. 

Podziękował także Dyrektorom: Zakładu Oświaty w Karlinie oraz Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie. Na koniec wystąpienia życzył wszystkim 

wszystkiego dobrego na nowy nadchodzący 2022 rok.  

 

Nie zgłoszono innych wniosków ani informacji.  

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że Pani Skarbnik zaraz 

odpowie na zadane przez Radnego Bednarza pytanie Natomiast w kwestii 

odśnieżania dróg, podkreślił, że każdy samorząd odpowiada za swoją kategorię 

drogi. Oświadczył, że przedmiotowa kwestia będzie przedmiotem sprawdzenia. 

Poprosił, jednakże wszystkich, aby reagować w trakcie zaistnienia takich zdarzeń 

i zgłaszać je na bieżąco, co da możliwość jego analizy i wyciągnięcia wniosków na 

przyszłość.  

 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gminy Karlino powiedziała, że nie ma 

możliwości zoptymalizować wydatki na obsługę długów gminy, dlatego, że kredyty 

i obligacje, którem mamy jako zobowiązanie są już na bardzo przyzwoitych 

warunkach. Banki dla samorządów stosują bardzo niskie marże i nasze 

zobowiązania wahają się, jak podkreśliła mówi o marży, a nie o WIBOR, bo WIBOR 

nie jest zarobkiem banku, tylko jest nim marża, która waha się od 0,2 do 1. 

Podkreśliła, że nie wie, czy będzie wola wśród banków w Polsce w tym względzie, 

rezygnacji ze swego wynagrodzenia. Natomiast chętnych do udzielania kredytów dla 

samorządów jest mało, właściwie są to banki spółdzielcze i PKO BP. Dodała, że 

Prezes NBP, Pan Glapiński powiedział, że nie wszyscy stracą na inflacji i na 

wzroście stóp procentowych. Zapewne miał na myśli banki. 
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Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Kalinie odniósł się do wypowiedzi 

Pani Skarbnik. Powiedział, że nie chodziło mu o to, żeby negocjować z bankami, 

żeby zrezygnowały ze swojej marzy. Chodziło mu o to, czy nie można by było 

przeprowadzić operacji polegającej na refinansowaniu kredytu i podpisaniu umowy 

z bankiem na warunkach, które gwarantowały by stałe stopy procentowe. Dodał, że 

Komisja Nadzoru Finansowego w pewnym okresie czasu widząc to co się dzieje, 

działając za nieświadomych konsumentów zainterweniowała. Wymusiła na bankach 

taki warunek, że w swojej ofercie kredytowej przedstawianej podmiotom 

zaciągającym zobowiązanie mają obowiązek udostępnić możliwość zawarcia umowy 

kredytu na stałych stopach procentowych. Jeżeli byśmy zawierali takie umowy 

zobowiązaniowe to na dzień dzisiejszy nie byłoby takiego ryzyka i takiego problemu. 

Na dzień dzisiejszy zdaniem radnego wyjście z takiej sytuacji widzi tylko takie. Jak 

podkreślił nie jest to tylko jego opinia, a także ekspertów. Poprosił, czy można byłoby 

rozważyć taką ewentualność. 

 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gmina Karlino odpowiedziała, że nie spotkała 

się z tym, żeby w samorządach były stosowane stałe stopy procentowe. Gmina ma 

kredyty długoterminowe do 2032 roku i w okresie tym na pewno najlepiej wychodzi, 

jeżeli oprocentowanie uzależnione jest od WIBORu, bo jeżeli dzisiaj podpiszemy taką 

umowę, a okaże się, że za 5 lub 6 lat w stałym oprocentowaniu będzie zupełnie 

inaczej. Jeszcze raz podkreśliła, że nie spotkała się z taką sytuacją, żeby samorządy 

z tego korzystały. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Kalinie przyznał, że rzeczywiście 

do tej pory było tak i dlatego wszyscy zawierali te umowy na zmiennej stopie 

procentowej. Jak wiem, hossę na rynku finansowym mamy od około 2011 roku. 

inflacja była stabilna, a stopy procentowe praktycznie do 2021 roku spadały. 

Wszyscy w to weszli, nie analizując, nie słuchając ekspertów. Dodał, że jest to 

bliźniacza sytuacja, jak w przypadku franka. Banki bardzo chętnie udzielały tych 

kredytów na zmiennej stopie procentowej, proponowały te lepsze warunki, bo 

wiedziały, że za chwile sytuacja się odwróci i te stopy procentowe odbiją. W pewnym 

momencie dało się to odczytać. Jest to pewna patologia na rynku finansowym, gdzie 

stopa procentowa, która gwarantowała zwrot dla banku była niższa od inflacji, czyli 
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tak naprawdę bank mniej odzyskiwał niż pożyczał i na kredytach się po prostu 

zarabiało, ale było to wbrew jakimkolwiek zasadom rynku, co dawało jasny znak, że 

za chwilę musi się to zmienić. Tą sytuację też widziała Komisja Nadzoru 

Finansowego i kilka lat wcześniej podjęła działania wymuszając na bankach, żeby 

oferowały potencjalnemu kredytobiorcy również opcje zawarcia umowy kredytowej na 

stałych stopach procentowych. Ten kto zawarł taką umowę w ostatnim czasie po 

prostu wygrał. Aktualnie najlepszym rozwiązaniem z tej sytuacji jest zatem 

refinansowanie i zawieranie kolejnej umowy już na stały stopach procentowych, które 

pozwoli na uniknięcie konsekwencji w przyszłości. Dane uzyskane w odpowiedzi od 

Pani Skarbnik pokazują, że te stopy będą jednak rosły. Może warto byłoby podjąć 

jakieś działania, by uchronić budżet przed rosnącymi stopami procentowymi. 

 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gmina Karlino zapewniła radnego Bednarza, że 

to też jest w interesie pracowników Urzędu śledzić tą sytuację i będą rozważali 

najlepsze możliwe wyjście, żeby budżet jak najmniej ucierpiał. Na koniec dodała, że 

będzie to pilnowane. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że są to bardzo teoretyczne 

dywagacje, które można by snuć godzinami. Jak podkreślił Burmistrz radny Bednarz 

odnosi się do kredytów osób prywatnych i tak jak Skarbnik powiedziała 

w samorządach do tej pory nie spotkał się z tym, żeby było stałe oprocentowanie 

i jeśli jest jakaś gmina w Polsce, która z tego korzysta, to chętnie skontaktujemy się 

z tą gminą i skorzystamy z ich doświadczeń. W krótkiej perspektywie można się tego 

obawiać, ale jeśli patrzymy w dłużą perspektywę, pod kątem kredytów, które gmina 

posiada, to jego wyobrażenia bazujące na doświadczeniach do tej pory są takie, że 

jednak wydaje się korzystniej trzymać się tych zmiennych stóp procentowych. Stała 

stopa procentowa, jeżeli będzie spadała inflacja, a wszyscy na to liczymy, to będzie 

ryzykowane działanie, żeby wchodzić w coś co jest bardzo niepewnym 

instrumentem. Na koniec wystąpienia Burmistrz dodał, że będzie to monitorowane. 

To, że kwota długu w przyszłym roku będzie większa jest to pewne, ale o tym powie 

w punkcie przedstawiając prezentację. 
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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 złożył podziękowania dla Sołectwa 

Kowańcz i Koła Gospodyń Wiejskich KGW „Sikoreczki” za troskę o historię i pamięć, 

ma na myśli utworzenie lapidarium w Kowańczu. Bardzo się z tego cieszy, że jest 

tam tak wiele pomysłów i można się spodziewać kolejnych, fajnych projektów 

realizowanych w tej miejscowości. Burmistrz poinformował także, że odbył się 

Sportowy Turniej Gmin. Jest to coroczna impreza ogólnopolska. Pokazał, jakie 

statuetki zdobyła Gmina Karlino. Były one wręczane za rok 2020 oraz 2021 i w swojej 

kategorii w województwie Gmina Karlino zdobyła pierwsze miejsca. W Polsce 

natomiast Gmina zajmuje drugie miejsce. W związku z tym przyznano również 

nagrodę finansową w wysokości 5000 zł. Jest to tydzień sportu i oceniane jest ilość 

i jakość zdarzeń oraz wydarzeń sportowych, do których zalicza się wszystkie 

aktywności, zarówno najmłodszych dzieci do tych wydarzeń wysokiej rangi. W gminie 

zajmuję się tym spółka Homanit Arena pod wodzą Pani Prezes Emilii Filipowicz 

i głownie dla nich należą się ogromne podziękowania. 

W rocznicę wybuchu ropy naftowej odbyło się w Karlinie seminarium dotycząca 

wzmacniania społeczności lokalnych w czasie kryzysu. Wydarzenie było 

organizowane przy współpracy sąsiadów z Dargun i Wolgast. Ta konferencja miała 

miejsce w Homanit Arenie. 

Burmistrz poinformował, że miał również przyjemność uczestniczyć w uroczystości 

otwarcia nowej siedzimy Nadleśnictwa w Białogardzie i jak stwierdził jest to bardzo 

fajne i przyjazne miejsce. Chciałoby się, żeby wszystkie instytucje publiczne miały 

taki sam standard, jak to nadleśnictwo. 

W dalszej części wskazał, że został otwarty i oddany do użytku park przy ul. 

Waryńskiego. Burmistrz podziękował serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do 

sprawnej promocji i tym, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia. 

Mimo, że aura była zimowa i jesteśmy nieliczni, którzy park otwierają w takich 

okolicznościach przyrody, to myśli, że wszystko udało się dobrze i można było 

skorzystać z wielu atrakcji. 

Zostały złożone także podziękowania organizatorom obchodów 13 grudnia, rocznicę 

wprowadzenia stanu wojennego. Głównym organizatorem tych uroczystości był 

Zespół Szkół w Karlinie na czele z Panią Dyrektor Justyną Sygą.  
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Burmistrz przypomniał, że w tym roku Gmina udzieliła wsparcia dla policji na zakup 

samochodu, ale także na remont jednego z pomieszczeń przy komisariacie. Remont 

ten jest już zakończony, pomieszczenie jest oddane do użytku i pełni już swoją rolę.  

Pan Waldemar Miśko podziękował za organizację i przygotowanie Karlińskiej Wigilii. 

Ze względu na pandemię nie była ona organizowana rok temu. Było sporo atrakcji, 

a atmosfera jaka udzielała się przed tym czasem świątecznym byłą magiczna. 

W tym samym dniu, bo 18 grudnia odbyła się ogólnopolska impreza zapaśnicza na 

Homanit Arenie. MLUKS w Karlinie osiąga bardzo wiele sukcesów. Kilkukrotnie 

w mieście u nas był Prezes Polskiego Związku Zapaśniczego Pan Andrzej Supron 

i po tym co zobaczył wraz z centralą na tym obiekcie zdecydowali, że w Karlinie 

odbędzie się finał ligi zapaśniczej. Taka liga odbywała się w tym roku, a właśnie finał 

tej ligi, w której występowały cztery zespoły odbył się w Karlinie. Klub AKS Białogard 

zdobył 3 miejsce. W jednej z walk walczyła karlinianka. To wydarzenie było 

transmitowane przez TVP Sport i jest to ogromna promocja dla miasta. Ten 

ekwiwalent promocyjny jest wielokrotnie większy niż wkład, który został włożony. 

Burmistrz sądzi, że w przyszłym roku możemy spodziewać się równie ważnych 

imprez zapaśniczych i nie tylko, ponieważ pracują na tym, żeby w roku 2022 

przygotować galę boksu zawodowego, może Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek. 

Włodarz zachęcił wszystkich do wspierania Społecznego Komitetu na ile jest tylko 

możliwości remontu Kościoła w Lubiechowie. Mieszkańcy tam bardzo mocno się 

zorganizowali, zebrali już niespełna 100 000 zł. Wymienione tam są już wszystkie 

okna, zrobione są drzwi i to jest zasługa Społecznego Komitetu. Natomiast budżet 

Gminy razem z dotacją od Marszałka i od Starosty sfinansował remont dachu i części 

prezbiteryjnej. Gmina przygotowuje się w tej chwili do złożenia kolejnych wniosków 

na remont tego kościoła. Z jednej strony z tzw. funduszu kościelnego. 

Ogłoszona została kolejna tura składania wniosków przez samorządy wszystkich 

szczebli, jeżeli chodzi o inwestycje strategiczne w ramach Polskiego Ładu. Termin 

składania wniosków jest do 15 lutego i każdy samorząd w puli podstawowej może 

złożyć tak jak dotychczas 3 wnioski, ale minimalnie 2. W tej edycji chcemy złożyć 

dwa wnioski w tej puli podstawowej na drogę w Kowańczu, a drugi na budowę Pump 

Tacka. Jeśli chodzi o fundusz dla miejscowości popegeerowskich, to chcemy złożyć 

również dwa wnioski tj. na remont kościoła w Lubiechowie oraz na remont drogi 

w Karścinie. 
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Na koniec wystąpienia Burmistrz odniósł się do informacji dotyczących szczepień 

w gminie. Jak przypomniał, pozytywną informacją na ten temat jest to, że gmina 

otrzymała nagrodę w wysokości 500 000 zł za przyrost osób zaszczepionych. Na 

dzień dzisiejszy poziom osób zaszczepionych drugą dawką jest na poziomie 

niespełna 43,7%. Rozpoczął się proces szczepienia trzecią dawką. Został ponownie 

uruchomiony punk w Karlińskim Ośrodku Kultury, czynny raz w tygodniu i od dnia, 

kiedy rozpoczęliśmy tj. 25 listopada br. zostało zaszczepionych ponad 1000 osób. 

Nie są to osoby zaszczepione tylko trzecią dawką, bo również widać większe 

zainteresowanie, jeżeli chodzi o szczepienia pierwszą i drugą dawką. Jak stwierdził, 

mimo wszystko w dalszym ciągu jest to zbyt niski poziom zaszczepienia wśród 

społeczeństwa. 

 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

5. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady 

Miejskiej w Karlinie. 

Pani Barbara Kościukiewicz Przewodniczącą Komisji Budżetu, Zdrowia, 

Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2021, które zostało załączone 

do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu). 

 

Pani Oliwia Patyk-Sadowska Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Karlinie  przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji w roku 2021, które 

zostało załączone do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

Pani Katarzyna Ostrowska Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przedstawiła  

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2021, które zostało załączone 

do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu). 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż zgodnie z § 84d ust. 2 Statutu Gminy Karlino Przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karlinie sprawozdanie 

z działalności komisji przedstawi w miesiącu lutym 2022 r. 
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Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji, zatem przeszli do następnego 

punktu.  

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1107 obrady opuścił Radny Krzysztof Bednarz. 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2022, 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił prezentację dotyczącą 

projektu budżetu Gminy Karlino na rok 2021. Prezentacja została załączona 

do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/432/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

b) 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/433/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

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

2021, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/434/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

d) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2021 – 2033, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/435/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

e) wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,  
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/436/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

f) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2022 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/437/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

g) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/438/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

h) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/439/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

i) uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/440/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

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

 

j) zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości położonych na 

terenie miasta i gminy Karlino, 
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/441/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 18. do protokołu). 

 

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

0004 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/442/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 19. do protokołu). 

 

l) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Kowańcz, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/443/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 20. do protokołu). 

 

m) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb 

Malonowo, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/444/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 21. do protokołu). 

 

n) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Zwartowo, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/445/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 22. do protokołu). 

 

o) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2022, 
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/446/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 23. do protokołu). 

 

p) wydzielenia lokali przeznaczonych do podnajmowania na czas trwania 

stosunku pracy, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/447/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 24. do protokołu). 

 

q) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  
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liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/448/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 25. do protokołu). 

 

r) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0, 

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/449/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 26. do protokołu). 

 

s) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/450/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 27. do protokołu). 

 

t) zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego 
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Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIII/451/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 28. 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. 

 

8. Zakończenie XLIII 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 

29.12.2021 r. złożyła wszystkim noworoczne życzenia oraz podziękowała za 

przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 1133 dokonała zamknięcia XLIII 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. 


