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Protokół Nr XLIX/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 24 czerwca 2022 roku 

 

 

Otwarcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1302 w auli Karlińskiego 

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

Skarbnik i Sekretarza, sołtysów, radnych Rady Miejskiej w Karlinie, jak również 

wszystkich zaproszonych gości. Jednocześnie Przewodnicząca przypomniała 

wszystkim obecnym, iż w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1b 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miejskiej 

w Karlinie są transmitowane na żywo w Internecie, oraz że pełny obowiązek 

informacyjny znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

 

1a. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

na podstawie listy obecności, na której widnieje 15 podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad (załącznik nr 1. do protokołu).  

 
1b. Przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad, wraz z materiałami na dzisiejszą 

sesję, a następnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś 

propozycje zmian do porządku obrad? 

 

Nie zostały zgłoszone żadne propozycje 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 XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 
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4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Raport o stanie gminy za 2021 rok. 

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Karlina.  

6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021, 

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2021. 

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy 

Karlino na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Karlino na rok 2021, 

b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Karlino na rok 2021. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2022, 

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

c) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karlino na lata 2014-2032" 

e) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) i barszczu Mantegazziego 

(Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Karlino, 

f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Karlino na lata 2017-2023, 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 

h) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Daszewo, 

i) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Karlino, 

j) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karlino na 

lata 2022-2030, 

k) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karlino na rok szkolny 

2022/2023. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Zakończenie XLIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 
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1c. przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XLVIII sesji Rady Miejskiej wraz z zapisem 

dźwiękowym został przesłany do radnych na skrzynki mailowe, był też wyłożony 

do wglądu w Biurze Rady, a wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i poprawki 

zostały w nim uwzględnione, a następnie zwróciła się z pytaniem, czy są inne uwagi 

do treści protokołu?  

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

Za przyjęciem protokołu z XLVIII 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 XLVIII 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 wpłynęła informacja z Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji dotycząca zniesienia urzędowych nazw miejscowości 

z terenu gminy Karlino. Radni otrzymali do wiadomości odpowiedź z Ministerstwa 

Aktywów Państwowych na petycję Burmistrza Karlina z dnia 26 kwietnia 2022 r. 

dotyczącą podwyżek cen gazu.  

 

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 wręczył 

nagrody dla najlepszych uczniów z gminy Karlino. Podziękował za cały trud włożony 

w naukę oraz za zaangażowanie rodziców. Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady 

Miejskiej Panią Beatą Klepuszewską wręczyli wymienionym uczniom wyróżnienia. 

Następnie korzystając z okazji Burmistrz, podziękował za wieloletnią współpracę 

Panu ppłk Romanowi Biernackiemu, piastującego wcześniej stanowisko Komendanta 
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Straży Granicznej w Kołobrzegu. Jak podkreślił, podziękowanie miało zostać 

wręczone na sesji w styczniu br., ale ze względów logistycznych to się nie udało. Pan 

ppłk Roman Biernacki obecnie pełni służbę w Morskim Oddziale Straży Granicznej w 

Gdańsku. Na koniec wystąpienia Burmistrz złożył podziękowania na ręce 

wieloletniego trenera MKS „Sokół” Karlino Pana Mirosława Skórki. Trener po 6 i pół 

roku odchodzi z klubu. Burmistrz poprosił o wystąpienie Pana Mirosława Skórkę,  

następnie wręczył mu kwiaty i jeszcze raz podziękował za wieloletnią pracę na rzecz 

klubu. 

 

Pan Mirosław Skórka Trener MKS „Sokół” Karlino podziękował za zaproszenie 

oraz powiedział, że był w wielu klubach, ale MKS Karlino będzie zawsze bliskie jego 

sercu. Podkreślił również, że tak oddanego Burmistrza i zarazem Prezesa Klubu 

nigdzie nie spotkał. Podziękował także Pani Teresie Plichta- Lessnau, która jest 

księgową klubu, Pani Emilii Filipowicz Prezes ZOSTiR i całemu jej zespołowi oraz 

Panu Tomaszowi Rusieckiemu, który niejednokrotnie był spikerem meczowym.  

Na sam koniec trener powiedział, że podziękowania należą się przede wszystkim 

zawodnikom, bo bez nich trener nie miałby kogo trenować. 

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

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

punktu. 

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie o pracy 

w okresie międzysesyjnym, które zostało załączone do protokołu (załącznik nr 3. 

do protokołu). Następnie Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przygotowali Bieg 

Papieski, dodając, że po dwóch latach przerwy powróciliśmy do tej imprezy. 

Pan Waldemar Miśko przypomniał o wyborach do Miejskiej Rady Seniorów, które 

odbędą się 14.07.2022 r. w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury od godziny 1000 do 

1400, zachęcając jednocześnie wszystkich do uczestnictwa w tym wydarzeniu.  

Burmistrz zachęcił także do udziału w Nocy Świętojańskiej organizowanej w dniu 

25.06.2022 r. na Przystani Kajakowej w Karlinie. Impreza rozpocznie się w godzinach 

popołudniowych i będzie trwała do późnych godzin nocnych. 
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Na koniec swojego wystąpienia Burmistrz odniósł się do ukazanego już komunikatu 

dotyczącego cen za ciepło i ciepłą wodę odbiorców zamieszkujących na osiedlach 

zasilanych z systemów ciepłowniczych. Jak podkreślił, przedmiotowy problem nie 

dotyczy tylko Karlina. Podwyżki czynszów od grudnia do połowy maja zwiększyły się 

o ponad sto kilkadziesiąt procent. Wielu mieszkańców, szczególnie osoby starsze, 

samotne, mają coraz większe problemy z regulowaniem swoich zobowiązań                      

i w ogóle z przeżyciem z przysłowiowym „od pierwszego do pierwszego”. 

Poinformował dalej, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które są zasilane                

z własnych kotłowni oraz odbiorcy wrażliwi typu szkoły, przedszkola, domy kultury, 

szpitale, otrzymały wsparcie. Zmniejszono tam ceny gazu z 60-80 gr do 20 gr,                 

czyli są takie ceny gazu, jakie mają odbiorcy indywidualni. Wszyscy mieszkańcy 

wspólnot i spółdzielni oraz w naszym przypadku także odbiorcy wrażliwi, jak Szkoła 

Podstawowa w Karlinie oraz Zespół Szkół Karlinie muszą płacić na dzień dzisiejszy 

ceny rynkowe, gdzie koszt gazu jest trzykrotnie większy, niż dla odbiorców 

indywidualnych, czyli około 60 gr. Powoduje to ogromny wzrost kosztów w budżetach 

indywidualnych, ale też w budżecie Gminy. Na wysłaną petycję do rządu oraz 

wszystkich senatorów i posłów, dostaliśmy tylko jedną odpowiedź, bardzo wymijającą 

i enigmatyczną. W tej chwili przygotowywane jest kolejne wystąpienie pokazujące ten 

problem, ale również wskazujące na propozycje rozwiązań prawnych, czyli w jaki 

sposób można byłoby to przeprowadzić. Odbyło się spotkanie Prezesów Spółdzielni, 

Pana Andrzeja Miśko i Pana Andrzeja Świrko z Wiceministrem Panem Pawłem 

Szefernekarem przy okazji odbywającego się w Siemczynie konwentu Wójtów                      

i Burmistrzów Województwa Zachodniopomorskiego. Pokazywaliśmy mu 

dysproporcje w stawkach, wskazując możliwość konkretnych rozwiązań prawnych, 

które można zastosować, ale one kosztują. Czy rząd się na to zdecyduje i w jaki 

sposób, tego nie wiemy. Burmistrz podkreślił, że Gmina będzie cały czas drążyć ten 

temat, po to, by ulżyć naszym mieszkańcom i nie tylko naszym, bo w takiej sytuacji 

jest wiele samorządów. Należy mieć również świadomość, że jeżeli chodzi o takie 

ogólnomiejskie systemy ciepłownicze, to w Polsce 90% tych systemów jest 

zasilanych węglem. Do tej pory nikt specjalnie się nie przejmował tym problemem, 

który w szczególności dotyka naszą gminę, ponieważ można byłoby by myśleć, że to 

nie jest tak duży problem w skali kraju. Jednakże sytuacja zmieniła się diametralnie, 

jeżeli chodzi także o ceny węgla i jak trudno go dostać. Rząd tak, jak w przypadku 

gazu przygotował ustawę i proponuje ustalenie limitów dla odbiorców 
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indywidualnych. Na koniec Burmistrz jeszcze raz podkreślił, że problem podwyżek 

cen niebawem będzie dotyczył nie tylko 10% systemów ciepłowniczych, ale również 

tych 90%, które są zasilane węglem.    

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego sprawozdania.  

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zarządziła 

10 min przerwy. 

 

5. Raport o stanie gminy za 2021 rok. 

Raport o stanie gminy za 2021 rok został załączony do protokołu (załącznik nr 4. 

do protokołu). 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił raport o stanie gminy za 2021 

rok w formie prezentacji, która została załączona do protokołu (załącznik nr 5. 

do protokołu). 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż do Biura Rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie od mieszkańców 

o chęci wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Karlino za 2021 rok. 

 

a) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi 

Karlina. 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,   

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/497/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu). 
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6. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021, 

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2021. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021, sprawozdanie 

roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz 

informacja o stanie mienia Gminy Karlino w roku 2021 zostało załączone 

do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu). 

 

Pani Barbara Kościukiewicz Przewodnicząca Komisji Budżetu, Zdrowia, 

Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Karlinie poprosiła 

o zabranie głosu i złożyła podziękowania na ręce Pana Burmistrza Waldemara Miśko 

oraz Pani Skarbnik Lucyny Szymeckiej za wykonanie budżetu za rok 2021. 

Podkreśliła bowiem, że zauważyć należy, że z takimi wskaźnikami wykonania 

budżetu, jakie zostały wykazane w informacji dawno nie mieliśmy do czynienia. 

Nadmieniła ponadto, że wykonanie tego budżetu w stosunku do zaplanowanych 

dochodów w niektórych działach przekracza ponad 100%. Pani Barbara 

Kościukiewicz podziękowała także kierownikom jednostek oraz wszystkim 

pracownikom, którzy pracowali na takie wyniki. Życzyła sobie, Burmistrzowi 

oraz wszystkim, aby kolejne budżety były tak wykonywane, w takim stopniu, bądź 

nawet wyższym, co pozwoli na uzyskiwanie nadwyżek na kolejne inwestycje 

i poprawę sytuacji naszej gminy. Podkreśliła, że czuła dumę czytając 

to sprawozdanie. 

 

a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/498/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

b) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza z tytułu 

wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021. 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/499/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Beata Klepuszewska 

wraz z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Panią Katarzyną Ostrowską w tym 

miejscu złożyły Panu Burmistrzowi oraz Pani Skarbnik Lucynie Szymeckiej gratulacje 

oraz życzyły dalszych sukcesów. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że jest to historyczny moment. 

Podziękował za jednomyślne głosowanie radnym. Podziękował także wszystkim 

współpracownikom za pracę. Dodał, że jest to zasługa całego kapitału społecznego               

i nie będzie ustawał w zabiegach, żeby było coraz lepiej. Jest optymistą i uważa, że 

jest to droga ku lepszemu. Obiecał również, że w roku 2023 powróci Fundusz Sołecki 

i nie będzie potrzeby z niego rezygnować. Jeszcze raz serdecznie wszystkim 

podziękował. I powiedział, że jest dumny z tego, że może pracować dla gminy i na 

rzecz mieszkańców. 
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7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

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

2022, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 4, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/500/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

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

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 4, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/501/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

c) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci tras 

rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

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

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/502/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karlino na lata 2014-2032" 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/503/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

e) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania barszczu 

Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi Manden) i barszczu Mantegazziego 

(Heracleum Mantegazzianum) na terenie gminy Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/504/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 14. do protokołu). 
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f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla 

Gminy Karlino na lata 2017-2023, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/505/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/506/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

h) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Daszewo, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/507/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

i) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/508/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

j) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Karlino 

na lata 2022-2030, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLIX/509/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

 

k) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karlino na rok szkolny 

2022/2023. 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 
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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 XLIX/510/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 24 czerwca 2022 r.   

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

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

się z pytaniem, czy radni mają do złożenia na piśmie jakieś interpelacja 

lub zapytania? 

 

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

 

9. Zakończenie XLIX 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 

24.06.2022 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1457 dokonała zamknięcia XLIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Agata Anielska 

 

Protokół jest zamieszczony na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie. Z załącznikami, o których 

mowa w protokole można zapoznać się w Biurze Rady na zasadach określonych w ustawie z dnia 

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz Statucie Gminy 

Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 5430). Integralną częścią niniejszego 

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

Urzędu Miejskiego w Karlinie. 


