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Protokół Nr XLIV/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 28 stycznia 2022 roku 

 

Otwarcia XLIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1200 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 XLIV 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 27.01.2022 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 14. podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad (załącznik nr 1. do protokołu). Nieobecna była Pani Barbara 

Anklewicz Radna 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 

propozycje zmian do porządku obrad? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zgłosił wprowadzenie do porządku obrad 

uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych w gminie Karlino, uchwałę w sprawie zaskarżenia 

uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie oraz poprosił 
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o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie przekazania skargi według 

właściwości. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych w gminie Karlino został 

przesłany do radnych na skrzynki email w dniu 21.01.2022 r.  oraz radni otrzymali 

wersję papierową na posiedzeniach stałych komisji Rady Miejskiej w Karlinie. Projekt 

uchwały w sprawie zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie został przesłany do radnych na ich skrzynki email w dniu 26.01.2022 r. 

dwie komisje otrzymały również projekt uchwały w wersji papierowej na swoich 

posiedzeniach komisji, a dwie przed sesją. Projekt uchwały w sprawie przekazania 

skargi według właściwości został przesłany radnym rano na skrzynki email, a wersję 

papierową radni otrzymali przed sesją. 

 

Nie zostały zgłoszone inne propozycje zmian do porządku obrad. Zatem radni 

przeszli do głosowania.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad punktu 7g. projektu uchwały w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych w gminie Karlino głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

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). 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 7h. projektu uchwały w sprawie 

zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 

głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
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Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 3. do protokołu). 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 7i. projektu uchwały w sprawie 

przekazania skargi według właściwości głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

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 4. do protokołu). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.  

2. Wolne wnioski i informacje.  

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2021 roku na terenie Gminy Karlino: 

a) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Karlinie, 

b) informacja Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, 

c) informacja Komendanta Straży Miejskiej w Karlinie, 

d) informacja Komendanta Straży Granicznej w Kołobrzegu, 

e) informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Białogardzie.  

6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy Karlino: 

a) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie,  

b) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynie, 

c) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszewie. 

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, 
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c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tychowo na 

pomoc mieszkańcom Gminy poszkodowanym w pożarze, 

d) nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino-

obręb Daszewo, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonych na terenie 

gminy Karlino obręb Lubiechowo, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino, 

g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych w gminie Karlino, 

h) zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie, 

i) przekazania skargi według właściwości. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XLIII 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. 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 XLIII 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 XLIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
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Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu). 

 

2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęła korespondencja z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie badania uchwały NR XLI/415/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. Wpłynęła także uchwała Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały NR XLI/415/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Wpłynęło także pismo Mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy 

ul. Szymanowskiego 9a z prośbą o interwencję w sprawie problemu wynikłego po 

modernizacji instalacji elektrycznej. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poprosił o zabranie głosu i w tym punkcie 

złożył serdeczne podziękowania odchodzącemu na emeryturę Komendantowi 

Posterunku Policji w Karlinie Panu Markowi Michalskiemu. Podziękował za pełnioną 

służbę oraz życzył dużo zdrowia i odpoczynku na emeryturze. Burmistrz 

poinformował, że od 15 stycznia br. obowiązku Komendanta Posterunku Policji 

w Karlinie przejął Pan Radosław Więcek, któremu również życzył wszystkiego 

dobrego oraz samorealizacji na nowym stanowisku. Następnie Burmistrz wraz z 

Zastępca Panem Piotrem Wosiem i Przewodniczącą Rady Miejskiej Panią Beatą 

Klepuszewską wręczyli kwiaty i upominki ustępującemu i nowo pełniącemu obowiązki 

Komendantom. 

 

Pan Marek Michalski były Komendant Posterunku Policji w Karlinie serdecznie 

podziękował za wszystkie lata współpracy, a przede wszystkim za ostatni rok, gdzie 

mógł ponownie pełnić służbę w Karlinie.  

 

Nie zgłoszono więcej żadnych wniosków ani informacji.  
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3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Nie było żadnych pytań w punkcie poprzednim, zatem radni przeszli do punktu 

następnego. 

 

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 6. 

do protokołu). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz zachęcił wszystkich 

do odwiedzania Muzeum Ziemi Karlińskiej. Obecnie w muzeum znajduje się wystawa 

fotografii Pana Kazimierza Jurkowskiego, dotycząca erupcji ropy naftowej oraz całej 

akcji ratowniczej, która miała miejsce na przełomie roku 80 i 81. Jak podkreślił, warto 

to obejrzeć, gdyż część zdjęć nie była jeszcze nigdzie publikowana.  

Burmistrz poinformował o ukończeniu remontu 4 lokali dla repatriantów. W związku 

z powyższym gmina pozyskała 25 nowych obywateli, ale są również zgłoszone 

kolejne wnioski o dofinansowanie adaptacji takich lokali i jeżeli zostaną pozyskane 

środki to dalej będą wykonywane remonty, aby przyjmować kolejne rodziny 

repatriantów. Planuje się, że będzie to około 10 osób. 

Natomiast w kwestii Polskiego Ładu i Funduszu Inwestycji Strategicznych wskazał, iż 

niebawem zostanie ogłoszony przetarg na remont ul Okrzei. W tzw. nowym rozdaniu 

będą złożone kolejne 4 wnioski. Z puli podstawowej zostanie złożony wniosek na 

drogę w Kowańczu. Inwestycja ta będzie opiewała na kwotę około 11 mln zł wartości. 

Drugim wnioskiem będzie wniosek na budowę Pump Trucka przy ul. Parkowej. 

Dodatkowo będzie ogłoszona kolejna edycja dla miejscowości popegeerowskich                   

i Gmina w tej puli złoży również dwa wnioski. Pierwszy będzie na drogę w Karścinie, 

natomiast drugi na remont kościoła w Lubiechowie. Burmistrz poinformował także, że 

w planach jest także remont drogi na Lubiechowo. Chcemy, aby odbyło się to 

najpóźniej w roku 2024, jeśli uda się pozyskać środki w ramach Funduszu Inwestycji 

Strategicznych. Zostały podjęte działania oraz został zlecony projekt techniczny                     

i Gmina jest przygotowana dokumentacyjnie do budowy tej drogi, trzeba tylko 

pozyskać środki. W trzeciej edycji Inwestycji Strategicznych będzie to wniosek 

priorytetowy, aby pozyskać środki na drogę w Lubiechowie. Ponadto,                                 

w porozumieniu z Powiatem chcemy również połączyć remont drogi w Lubiechowie         

z remontem drogi powiatowej, która nie została zrobiona podczas inwestycji 

realizowanych kilka lat temu. Będzie to remont drogi od Kowańcza do obwodnicy 
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Karlina. Prawdopodobnie już na sesji w lutym zostanie przygotowany projekt takiej 

uchwały, żeby zaakceptować porozumienie pomiędzy Powiatem, a Gminą. 

Pan Waldemar Miśko wspomniał o obchodach 3 rocznicy powstania Koła Gospodyń 

Wiejskich „Sikoreczki” w Kowańczu. Podkreślił, że była to bardzo udana                                 

i sympatyczna uroczystość. Panie za zaangażowanie i pracę w kole wręczały perły. 

Ponadto w tym roku, podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy będzie 

możliwość wylicytowania udziału w tzw. „Perłach KGW Sikoreczki” w roku 

następnym. 

Na koniec wystąpienia Burmistrz przedstawił nowego Kierownika Referatu 

Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska tut. Urzędu, Pana Krzysztofa 

Leonowicza i życzył mu spokojnej i dobrej pracy.  

 

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad. 

 

5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2021 roku na terenie Gminy Karlino. 

a) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Karlinie, 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2021 na terenie 

Gminy Karlino została przygotowana przez Pana Marka Michalskiego 

i przedstawiona w formie prezentacji przez Pana Radosława Więcka Komendanta 

Komisariatu Policji w Karlinie. Prezentacja została załączona do protokołu 

(załącznik nr 7. do protokołu).   

 

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

punktu.  

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1245 do obrad sesji dołączyła Pani Barbara 

Anklewicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie, obecnych było 15 radnych.  

 

b) informacja Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, 

Pan Robert Brzozowski Komendant Powiatowy Policji w Karlinie odniósł się do 

przedstawionej informacji przez Pana Radosława Więcka Komendanta Komisariatu 

Policji w Karlinie, a następnie podziękował Burmistrzowi oraz radnym Rady Miejskiej 

w Karlinie za dotychczasową współpracę. Komendant Powiatowy Policji 
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w Białogardzie zwrócił szczególną uwagę na to, że w ubiegłym roku ich działania były 

skierowane głownie na przeciwdziałanie i walkę z COVID-19. Na koniec wystąpienia 

dodał, że Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie zajęła 3 miejsce w skali 

Województwa w zakresie wykrywalności przestępstw i wykroczeń. W minionym roku 

również wprowadzono odznakę imienia podkom. Policji Andrzeja Struja – polskie 

odznaczenie resortowe (odznaka okolicznościowa) i aż 7 policjantów Powiatowej 

Policji w Białogardzie posiada takie odznaczenie. Na koniec wystąpienia Pan Robert 

Brzozowski Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie podziękował serdecznie 

byłem Komendantowi Posterunku Policji w Karlinie Panu Markowi Michalskiemu. 

 

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

punktu.  

 

c) informacja Komendanta Straży Miejskiej w Karlinie, 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2021 na terenie 

Gminy Karlino przygotowana przez Pana Jacka Miron Komendanta Straży 

Miejskiej w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu).  

Na sesji Pan Jacek Miron przedstawił powyższą informację w formie prezentacji. 

Prezentacja została złączona do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu).   

 

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

punktu.  

 

d) informacja Komendanta Straży Granicznej w Kołobrzegu, 

Informacja z działalności Państwowej Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie 

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie miasta i gminy Karlino, przygotowaną 

przez Panią Beatę Okulińską p.o. Komendanta Placówki Straży Granicznej 

w Kołobrzegu, została załączona do protokołu (załącznik nr 10. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

e) informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Białogardzie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Struj
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_odznaczenia_resortowe
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Informacja z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie 

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na terenie miasta i gminy Karlino, 

przygotowana przez Pana Jacka Szpuntowicz Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie, została załączona do protokołu 

(załącznik nr 11. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy Karlino: 

a) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie,  

Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie, przygotowana 

przez Pana Kazimierza Wójcik Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Karlinie, została załączona do protokołu (załącznik nr 12. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

b) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynie, 

Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynie, przygotowana 

i przedstawiona na sesji przez Pana Henryka Ręcławowicza Prezesa Zarządu 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynie, została załączona do protokołu 

(załącznik nr 13. do protokołu).  

 

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

punktu.  

 

c) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszewie. 

Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszewie, przygotowana 

przez Pana Marcina Łepecki Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Daszewie, została załączona do protokołu (załącznik nr 14. do protokołu). 
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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, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 4, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIV/452/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

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

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 1,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIV/453/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

c) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Tychowo na 

pomoc mieszkańcom Gminy poszkodowanym w pożarze, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 
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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 XLIV/454/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

d) nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy 

Karlino-obręb Daszewo, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie 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 XLIV/455/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonych na 

terenie gminy Karlino obręb Lubiechowo, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie 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 XLIV/456/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 19. do protokołu). 
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f) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIV/457/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

g) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych w gminie Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie 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 XLIV/458/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

h) zaskarżenia uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Szczecinie, 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIV/459/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

i) przekazania skargi według właściwości. 

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 XLIV/460/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2022 r.   

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

 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 

 

9. Zakończenie XLIV 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    

28.01.2022 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1340 dokonała zamknięcia XLIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Anielska 

 

Protokół jest zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie. Natomiast 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 2020 r. poz. 2176 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. 


