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Protokół Nr XLVIII/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 27 maja 2022 roku 

 

Otwarcia XLVIII 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, Radcę 

Prawnego, sołtysów oraz radnych Rady Miejskiej w Karlinie. 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 13. podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad. Nieobecni byli Pan Waldemar Grażyński Radny Rady 

Miejskiej w Karlinie oraz Pani Katarzyna Kulik Radna Rady Miejskiej w Karlinie 

(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. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby zgłosić propozycje zmian 

do porządku obrad?  

 

Nie było propozycji zmian do porządku obrad. 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XLVII 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 o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy 

Karlino. 

6. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności 

kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Karlino: 

a)  Zakład Oświaty w Karlinie, 

b)  Karliński Ośrodek Kultury, 

c)  Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

7. Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów 

sportowych oraz Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

8. 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) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla komunikacji 

autobusowej na terenie Gminy Karlino, 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino, 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino, 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 001 Karlino, 

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Daszewo, 

h) pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii, 

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 

j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta 

Karlino- obręb 0004 m. Karlino. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie XLVIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 
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1c. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XLVII 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 XLVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 13. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania protokół z XLVII 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 odpowiedź na apel Rady Miejskiej 

w Karlinie dotyczący podwyżek cen gazu od Ministra Klimatu i Środowiska.               

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie przedłożył ocenę zasobów 

pomocy społecznej za rok 2021. 

Ponadto do Biura Rady zostało przedłożone sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.  

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Karlinie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby zgłosić jakieś wolne wnioski lub 

przedstawić informacje niewynikające z porządku obrad?  

 

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

opowiedział o tym, że w dniach 14-15.05.2022 r. w Przelewicach odbył się Festiwal 

Tradycji Pomorza Zachodniego. To pierwsza tego typu impreza przy Pałacu 

w Przelewicach, która miała na celu prezentację bogactwa kulturowego, tradycji 
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kulinarnych, rękodzieła, rzemiosła czy różnych aktywności mieszkańców regionu. 

Podczas wydarzenia odbywał się konkurs Tradycji Kulinarnych Pomorza 

Zachodniego 2022. Tutaj z Gminy Karlino pierwsze miejsce zdobyły KGW 

„Sikoreczki” z Kowańcza za potrawę „Topinambur na boczku”. Sołectwo Kowańcz 

również zdobyło wyróżnienie. Na festiwalu rozstrzygnięto również konkurs „Sołtys 

Roku”, w którym wygrała Pani z Gminy Karlino- Pani Emilia Wołoszyn Sołtys 

Sołectwa Kowańcz. Burmistrz serdecznie pogratulował Pani Sołtys Sołectwa 

Kowańcz za zdobycie tytułu Sołtysa roku 2022 Województwa Zachodniopomorskiego 

i wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej wręczyli laureatce kwiaty oraz złożyli 

życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów w działalności na rzecz 

lokalnej społeczności. 

 

Pani Emilia Wołoszyn Sołtys Sołectwa Kowańcz podziękowała wszystkim 

i powiedziała, że jest to zasługa wielu ludzi, którzy stanęli na jej drodze. Dodała, że 

była bardzo dumna, że mogła reprezentować Gminę. 

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

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

następnego. 

 

Zmieniło się quorum. O godzinie 1011 do obrad dołączyła Pani Katarzyna kulik 

Radna Rady Miejskiej w Karlinie. Obecnych było 14 radnych. 

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). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz opowiedział o wizycie 

partnerów z Wolgast. Z darami dla uchodźców osobiście przyjechał do Karlina 

Burmistrz Wolgast. Pan Waldemar Miśko w tym miejscu również podziękował za 

organizację i uczestnictwo w obchodach dnia 3 maja.  

Opowiedział także o uroczystości zawieszenia wiechy na dachu zakładu Yinlun przy 

ul. Kołobrzeskiej. Hala jest na etapie wykończenia i sama produkcja powinna się 

rozpocząć około połowy roku 2023. W pierwszej fazie poziom zatrudnienia będzie na 

poziomie około 150 osób, z tego 130 osób na produkcji i 20 w biurach. Wszystko 
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wskazuje na to, że w tym roku rozpocznie się budowa kolejnej hali, a w efekcie mają 

tam powstać jeszcze dwie, łącznie ponad 3 ha pod dachem. Będzie to przemysł 4.0, 

czyli bardzo nowoczesny, zautomatyzowany. Jeden kontrakt, który jest w tej chwili na 

etapie finalizacji, będzie z firma Tesla. Będą tam wykonywane podzespoły 

do budowy samochodów elektrycznych tej firmy. 

Młodzieżowa Rada Miejska zorganizowała dla szkół podstawowych konkurs 

dotyczący symbolów narodowych. Była to zarazem bardzo fajna zabawa, w której 

można było sprawdzić swoją wiedze. Burmistrz serdecznie podziękował za 

tą inicjatywę Młodzieżowej Radzie Miejskiej z Karlina. 

Gmina współpracuje z Bankiem Żywności, a właściwie z Kościołem Starokatolickim. 

Z inicjatywy tego kościoła i Radnego z Białogardu Pana Borkowskiego dostarczane 

są z tego banku rzeczy, które dzięki finansowaniu Unii Europejskiej do nas trafiają. 

W ostatnim tygodniu była możliwość obdzielenia naszych mieszkańców artykułami. 

Burmistrz przekazał także informację, że wszystko wskazuje na to, że zaraz na 

początku drugiego półrocza rozpocznie się w gminie kolejna inwestycja wiatrakowa. 

Młodzieżowa Rada Miejska uczestniczy w projekcie realizowanym przez Zespół 

Szkół w Karlinie zwanym Erasmus. Jest to projekt realizowany ze środków Unii 

Europejskiej. Burmistrz odniósł się do wystawy, która była przedstawiona w auli 

Karlińskiego Ośrodka Kultury, w którym odbywała się sesja Rady Miejskiej. 

Powiedział, że jest to efekt ich wspólnej pracy. Przyjechały do nas grupy młodzieży 

wraz z opiekunami z Hiszpanii, Turcji, Włoch oraz Czech. Zespól Szkół w Karlinie jest 

liderem tego projektu, który ma na celu działania zmierzające do likwidacji barier, 

czy to językowych, czy jakichkolwiek innych, integracji oraz współpracy ponad 

granicami. Nie ulega wątpliwości, że możliwość poszerzenia horyzontów i rozwoju 

dla młodzieży. 

Na koniec wystąpienia Pan Waldemar Miśko poinformował o tym, że Prezes 

Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Karlinie ogłosił 

przetarg na budowę budynków na Osiedlu Biedronka. Przypomniał również, że na 

budynek komunalny jest dofinansowanie na poziomie 90% wartości, więc 10% jest 

tylko udziału własnego. W udziale własnym jest 650 000 zł dofinansowania od firmy 

Homanit. Burmistrz podziękował za zaangażowanie Prezesowi Andrzejowi 

Nowakowi. 
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Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania Burmistrza.  

 

Nie było pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

5. Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego – radni z terenu Gminy 

Karlino. 

Pani Beata Pawlik Radna Rady Powiatu Białogardzkiego w imieniu swoim i Pana 

Marka Anusza przedstawiła informację dotyczącą pracy Rady powiatu 

Białogardzkiego (załącznik nr 4. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

6. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności 

kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Karlino: 

a) Zakład Oświaty w Karlinie, 

Informacje na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej 

i sportowej na terenie Gminy Karlino zostały przygotowane przez dyrektorów 

poszczególnych szkół (załącznik nr 5. do protokołu). 

 

b) Karliński Ośrodek Kultury, 

Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej 

i sportowej na terenie Gminy Karlino. Informacje zostały przygotowane przez Panią 

dyrektor Małgorzatę Kolicką (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

c) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

Informacje na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności sportowej 

na terenie Gminy Karlino Przez Panią Prezes Zarządu Obiektów Sportowych, 

Turystycznych i Rekreacyjnych sp. z o.o. Emilię Filipowicz (załącznik nr 7. do 

protokołu). 

 

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

punktu.  
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7. Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów 

sportowych oraz Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych 

i Rekreacyjnych. 

Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów 

sportowych oraz Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych 

przygotowane przez poszczególnych prezesów klubów sportowych oraz Panią Emilię 

Filipowicz Prezes Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

(załączniki nr 8. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

Pani Emilia Filipowicz Prezes Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych 

i Rekreacyjnych zabrała głos i dodała, że 12 czerwca br. odbędzie sztandarowa 

impreza biegowa w gminie tj. „Bieg Papieski”.  Korzystając z okazji Pani Prezes 

zaprosiła wszystkich do uczestnictwa. 

 

Pan Burmistrz Waldemar Misko uzupełnił, że budżet tej imprezy urósł do około 

250 000 zł i dodał, że sponsorem strategicznym tej imprezy będzie firma Homanit, 

która kwotą 80 000 zł wesprze Gminę. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Beata Klepuszewska zarządziła 10 

minutową przerwę. 

 

8. 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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/486/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 9. 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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/487/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

c) wskazania wstępnej lokalizacji nowego przystanku dla komunikacji 

autobusowej na terenie 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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/488/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

d) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino, 

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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/489/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

e) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/490/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 001 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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/491/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 14. do protokołu). 
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g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/492/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

h) pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie 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 XLVIII/493/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie 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 XLVIII/494/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

j) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie 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 XLVIII/495/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta 

Karlino- obręb 0004 m. 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 14 radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVIII/496/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 maja 2022 r.   

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

 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 
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10. Zakończenie XLVIII 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    

27.05.2022 r. podziękowała za przybycie oraz udział radnych w sesji i o godzinie 

1057 dokonała zamknięcia XLVIII 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 2022 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. 


