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Protokół Nr XLVII/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 22 kwietnia 2022 roku 

 

Otwarcia XLVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska, 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1003 w auli Karlińskiego 

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

Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Radcę Prawnego, radnych 

Rady Miejskiej w Karlinie oraz zaproszonych gości. Jednocześnie Przewodnicząca 

poinformowała, że w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 1b 

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

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

informacyjny znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

 

1a. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

na podstawie listy obecności, na której widnieje 12. podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad. Pani Barbara Anklewicz, Pan Krzysztof Chrzanowski oraz 

Pan Waldemar Grażyński Radni Rady Miejskiej w Karlinie byli nieobecni na 

posiedzeniu (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 zgłoszono żadnych propozycji zmian do porządku obrad. 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej. 
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2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                     

z siedzibą w Karlinie w 2021 roku. 

6. Ocena stanu ekologicznego Gminy. 

7. Informacje na temat stanu dróg na terenie Gminy Karlino. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2022, 

b) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Karlina do realizacji zadań związanych 

z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa, 

c) wyznaczenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, 

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień na lata 2022-2023. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie XLVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XLVI 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 XLVI sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 12. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania protokół z XLVI sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 3. do protokołu) 
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2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęły dwa sprawozdania z Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie na temat realizacji programu wspierania 

rodziny i opieki nad dzieckiem w Gminie Karlino na lata 2021-2023 oraz 

z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie za rok 

2021. Wpłynęło także pismo od Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia 

opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie oraz oficjalne stanowisko w sprawie 

dywersyfikacji źródeł energii od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece.  

 

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? O głos poprosił Burmistrz 

Karlina Pan Waldemar Miśko. 

 

Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina wręczył podziękowania z okazji 

obchodzonego w ubiegłym miesiącu „Dnia Sołtysa” Pani Marii Gago Sołtys Sołectwa 

Mierzyn, ponieważ była nieobecna podczas oficjalnej uroczystości z okazji tego 

święta. 

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Nie było żadnych wniosków 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 4. 

do protokołu). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz chciał sprostować 

temat rekompensat za gaz, który był poruszany na sesji marcowej br. i podkreślił, 

że zostało sprawdzone jego założenie dotyczące składania oświadczeń i można je 

było złożyć dopiero w tym roku, a nie jak twierdził Radny Pan Krzysztof Bednarz, 

jeszcze w roku poprzednim. Dodał, że część odbiorców kotłowni przy ul. Prusa już od 

kwietnia dostała obniżki cen, a w dalszym ciągu czeka się na decyzję oświadczeń, 
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jakie złożyła Kogeneracja Karlino zarówno do Gen Gazu, jak i PGNiG. Burmistrz 

wyraził nadzieję, że również te oświadczenia zostaną uwzględnione. 

Burmistrz poruszył również temat uchodźców w gminie Karlino. Na dzień dzisiejszy 

jest ich około 220, którzy otrzymali już numery PESEL i mają miejsce zamieszkania 

w gminie Kalino. Dojechało jeszcze 16 osób, które zostały umieszczone w sali 

gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Karlinie. Z grupy ponad 220 uchodźców 52 

osoby przebywają w Wiosce SOS i są to takie typowe rodziny SOS tylko, że 

z Ukrainy. W hotelu firmy Polana przebywa ponad 60 osób. Pojawił się problem, gdyż 

w tym hotelu miejsca będą potrzebne dla pracowników sezonowych od połowy 

czerwca do połowy września. Gmina będzie starała się znaleźć inne miejsce dla 

społeczności ukraińskiej, natomiast jeśli ktoś chciałby pomóc lub przyjąć takie osoby, 

to w dalszym ciągu można zgłaszać taką pomoc. Gmina dokonała już prawie w 100% 

wypłat kwoty 300 zł dodatku jednorazowego, z pieniędzy, które pochodzą z budżetu 

Wojewody Zachodniopomorskiego. Zaczęto wypłacać już środki dla rodzin, które 

przyjęły uchodźców w kwocie 40 zł za osobę na dobę. Jest to kwota na pokrycie 

kosztów zarówno zakwaterowania, jak i wyżywienia. Na około 80 osób dorosłych, 

które potencjalnie mogą pracować pracę znalazło już około 40 osób. Burmistrz 

zaapelował, jeżeli ktoś wiedziałby o możliwości pracy dla innych osób, to prosi 

o kontakt. Większość z tych uchodźców deklaruje chęć powrotu. Jeżeli sytuacja się 

przynajmniej ustabilizuje i ta linia frontu przez dłuższy czas będzie utrzymywana 

w jednym miejscu, to zapewne wielu Ukraińców przebywających u nas w gminie 

zechce wrócić do swojego kraju, tam gdzie nie będą toczyły się działania wojenne. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania Burmistrza.  

 

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie odniósł się do sprawozdania 

Burmistrza i umów zawartych na usługę w zakresie utrzymania terenów zielonych 

oraz czystości i porządku na drogach gminnych na terenie Sołectw, dlaczego jest 

taka różnica kwot w umowach? Zapytał także, dlaczego jest tylko tyle tych umów, 

a jest 19 sołectw? 
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Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że prawdopodobnie nikt się 

nie zgłosił jeszcze do koszenia w innych sołectwach, a różnica w kwotach umów 

wynika z różnic w powierzchni terenów zielonych. 

 

Burmistrz w tym punkcie poprosił także o zabranie głos, ponieważ do obrad dołączyła 

Pani Magdalena Sałach-Panecka Sołtys Sołectwa Karścino i poprosił ją 

o wystąpienie. Burmistrz wręczył Pani Sołtys dyplom z podziękowaniami z okazji 

wspomnianego wcześniej „Dnia Sołtysa”. Pani Magdalena Sałach-Panecka jest 

również liderem projektu społecznego dotyczącego utworzenia boiska do piłki 

siatkowej w Karścinie. Burmistrz wręczył Pani Magdalenie również dyplom 

z wyróżnieniem za zaangażowanie w realizację tego projektu na rzecz mieszkańców 

Gminy Karlino. 

 

5. Informacja na temat działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty                     

z siedzibą w Karlinie w 2021 roku. 

Informacja dotycząca działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą 

w Karlinie w 2021 roku przygotowana przez Panią Iwonę Czerniec Dyrektora 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie została załączona do protokołu 

(załącznik nr 5. do protokołu). 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił prezentację dotyczącą 

działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie w 2021 

roku. Prezentacja została załączona do protokołu. (załącznik nr 6. do protokołu) 

 

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

punktu.  

 

6. Ocena stanu ekologicznego Gminy. 

Informacja dotycząca oceny stanu ekologicznego Gminy przygotowana przez Panią 

Klaudię Zajączkowską Podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim 

w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu).  

 

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

punktu.  
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7. Informacje na temat stanu dróg na terenie Gminy Karlino. 

Informacja na temat stanu dróg na terenie Gminy Karlino przygotowana przez Pana 

Pawła Filipowicza Inspektora ds. gospodarki komunalnej została załączona do 

protokołu (załącznik nr 8. do protokołu).  

 

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

punktu. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

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

2022, 

Komisja Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karlinie 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 10, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVII/482/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 22 kwietnia 2022 r.   

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

 

b) udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Karlina do realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa, 

Komisja Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karlinie 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVII/483/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 22 kwietnia 2022 r.   

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

 

c) wyznaczenia opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, 

Komisja Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karlinie 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVII/484/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 22 kwietnia 2022 r.   

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

 

d) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Narkomanii oraz innych uzależnień na lata 2022-2023. 

Komisja Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karlinie 

zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVII/485/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 22 kwietnia 2022 r.   

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

 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

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

22.04.2022 r. podziękowała za przybycie oraz udział radnych w sesji i o godzinie 

1056 dokonała zamknięcia XLVII 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 2020 r. poz. 2176) 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. 


