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Protokół Nr XLVI/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 25 marca 2022 roku 

 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1000 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.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady podkreśliła, że mieszkańcy oraz 

inni zainteresowani, chcący zabrać głos na XLVI 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 24.03.2022 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. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby zgłosić propozycje zmian 

do porządku obrad?  

 

Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina poprosił o wprowadzenie do porządku obrad 

3 projektów uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowani przedszkolnego 
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w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Karlino oraz warunków 

częściowego zwolnienia z tych opłat, w sprawie wyrażenia woli kontynuacji 

członkostwa Gminy Karlino w Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Działania „Siła 

w Grupie” w okresie programowania 2021-2027 oraz uchwały w sprawie określenia 

zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Karlino obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

Zmieniło się quorum. Do obrad o godzinie 1003 dołączyła Pani Barbara 

Anklewicz Radna Rady Miejskiej. Obecnych było 15 radnych.  

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 6k) projektu uchwały zmieniająca 

uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Karlino oraz warunków częściowego zwolnienia z tych 

opłat 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). 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 6l) projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Karlino w Stowarzyszeniu Lokalnej 

Grupy Działania „Siła w Grupie” w okresie programowania 2021-2027 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 3. do protokołu). 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 6m) projektu uchwały w sprawie 

określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Karlino obywatelom Ukrainy 
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w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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 4. do protokołu). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacje dotyczące rolnictwa i infrastruktury wiejskiej na terenie Gminy Karlino: 

- Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Terenowy Zespół 

Doradców w Białogardzie, 

- Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Karlinie, 

- Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Karlinie, 

- Zakład Oświaty w Karlinie – szkoły wiejskie, 

- Karliński Ośrodek Kultury – świetlice wiejskie. 

6. 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) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 

d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Karlino na rok 2022, 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Karlino, 
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f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

g) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Lubiechowo, 

h) wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 

nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Karlino- obręb 004, 

i) zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, 

j) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej 

Inicjatywie Mieszkaniowej- Karlińskim Towarzystwie Budownictwa 

Społecznego Sp. z o. o. w Karlinie, 

k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Karlino oraz 

warunków częściowego zwolnienia z tych opłat, 

l) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Karlino w Stowarzyszeniu 

Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w okresie programowania                 

2021-2027, 

m) określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Karlino obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zakończenie XLVI sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XLV 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 XLV sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 15. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania protokół z XLV sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

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 wpłynęły pisma m.in. apel w sprawie pomocy 

obywatelkom i obywatelom Ukrainy od Sekretarza Partii Zieloni w Szczecinie, pisma 

do wiadomości od Prezesa KTBS Sp. z o. o. w Karlinie oraz od Przewodniczącej 

Rady Nadzorczej KTBS Sp. z o. o. dotyczące wniesionej skargi na działalność 

Prezesa KTBS. Wpłynęła także informacja w sprawie wykonania Miejsko-Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta i gminy Karlino za rok 2021. Do Bura Rady 

Miejskiej dostarczono również dwa pisma do wiadomości od Wspólnoty 

Mieszkaniowej przy ul. Szymanowskiego 9a w Karlinie kierowane do 

Przewodniczącej Rady Nadzorczej KTBS w Karlinie dotyczące wartości wykonanych 

prac elektrycznych.  

 

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? 

 

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani informacji.  

 

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 6. 

do protokołu). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz poinformował, że od 

kiedy piastuje stanowisko burmistrza po raz pierwszy miał możliwość uczestniczenia 

w jubileuszu obchodzenia 100 lat mieszkanki gminy. Pani Jadwiga Zacharzewska 
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z Mierzynka w miesiącu marcu br. obchodziła stulecie swoich urodzin. Pogratulował 

jeszcze raz formy, w jakiej znajduje się Pani Zacharzewska. 

Burmistrz podziękował wszystkim organizatorom „Biegu morsa”. Był to bieg na 5 km, 

który organizuje w ostatnim czasie Stowarzyszenie „Pod koszem”. Bieg 

organizowany jest również w połączeniu z morsowaniem. 

W ostatnim czasie została podpisana także umowa z Marszałkiem Województwa 

Zachodniopomorskiego, a firmą Maltgarden z Kołobrzegu, dotycząca dofinansowania 

budowy browaru kraftowego. Gmina przygotowuje przetarg na tę działkę. Jest to 

działka o powierzchni 1 ha, zlokalizowana przy obwodnicy, jak się wyjeżdża z Karlina 

na Koszalin. Jak podkreślił, jest to bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia 

strategicznego oraz również inwestycja, która w większym stopniu niż dotychczas 

zacznie generować duży ruch turystyczny. Warte podkreślenia jest to, że w tym 

browarze będą cztery linie produkcyjne, które będą produkowały cztery rodzaje piwa 

regionalnego tj. piwo kołobrzeskie, koszalińskie, białogardzkie oraz karlińskie. 

Burmistrz odniósł się do zawodowej walki bokserskiej Mateusza Polskiego. 

Serdecznie pogratulował mu sukcesu. Miał przyjemność być tam bezpośrednio 

i oglądać walkę. Wyraził ogromny podziw dla pracy i jakości tego co Mateusz Polski 

prezentuje na ringu. Życzył mu by wypłynął na szersze wody niż dotychczas. 

Pan Waldemar Miśko przypomniał oraz zachęcił do wsparcia inicjatywy mieszkańców 

Lubiechowa, którzy założyli komitet ratowania Kościoła w Lubiechowie. Do tej pory 

uzbierali oni ponad kwotę 100 tys. zł. Jednak potrzeby remontowe tego kościoła są 

znacznie większe, zatem zachęcał jeszcze raz do pomocy. W tym miejscu Burmistrz 

przypomniał, że został złożony wniosek na miejscowości popegeerowskie właśnie na 

remont kościoła w Lubiechowie, który opiewa na kwotę około 2 mln zł. Najpóźniej 

w maju br. będzie wiadomo, jakie zapadnie rozstrzygniecie w tej sprawie. 

Dnia 21 marca br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Karlina z inicjatywy oddolnej 

Pana Zarzyckiego, dotyczące podwyżek cen za ciepło i ciepłą wodę. Z miesiąca na 

miesiąc jest to wzrost o dwa i pół raza. Burmistrz przedstawił przykład mieszkania                

o pow. ok 60 m2, w którym zamieszkują 3 osoby i czynsz, który z ponad 769 zł wzrósł 

do 1300 zł. Kolejnym przykładem, który podał jest mieszkania jest mieszkanie o pow. 

ok 47 m2, w którym również zamieszkują 3 osoby, dotychczasowy czynsz wynosił 

667 zł, obecnie wzrósł do kwoty 1108 zł. Podobna sytuacja występuje również, jeżeli 

chodzi o centralne ogrzewanie oraz podgrzanie ciepłej wody. Te podwyżki cen są 

również ogromne. Podkreślił, że samorząd lokalny niestety nie ma specjalnych 
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kompetencji do tego, żeby o czymś w tych sprawach decydować. Na etapie 

procedowania ustawy tut. Gmina złożyła konkretne propozycje poprawek, które 

zostały złożone do Senatu i były one tam procedowane. Bowiem ustawa 

wprowadzała dopłaty do taryf gazowych dla odbiorców „wrażliwych” tzn. dla szpitali, 

szkół, przedszkoli oraz tego typu obiektów. Są w tej grupie także wspólnoty 

mieszkaniowe oraz spółdzielnie, ale tylko te, które mają własne kotłownie i są 

bezpośrednio te kotłownie zasilane gazem. Natomiast Gmina zgłaszała do 

przedstawicieli rządu na etapie procedowania tej ustawy, aby objąć tą ustawą 

również odbiorców indywidualnych, mieszkańców spółdzielni, bloków, które są 

zasilane z systemów ciepłowniczych. Ta sama sytuacja dotyczy również tych 

obiektów „wrażliwych”. W Karlinie taka sytuacja występuje, gdyż np. Zespół Szkół 

jest również zasilany przez kotłownię w Karlinie i nie ma ceny niższej. Przedmiotowa 

poprawka została zgłoszona do Senatu i Senat ją przyjął, natomiast w Sejmie ją 

odrzucono. Argumentowano to dwoma powodami. Pierwszy to powód finansowy, bo 

ta ustawa dotycząca tych odbiorców, która weszła w życie, to jej koszt, czyli dopłata z 

budżetu państwa do PGNIG tj. 10 mld zł. drugim powodem, dla którego odrzucono 

poprawkę, to kwestia pomocy publicznej. Taka pomoc tylko dla systemów 

ciepłowniczych gazowych byłaby niezgodna z przepisami krajowymi i unijnymi 

o pomocy publicznej, ponieważ nie obejmowała by ona systemów opalanych 

węglem.  Należy zwrócić uwagę na to, że w większych miastach kotłownie nie są 

zasilane tylko gazem, a głownie węglem. Od marca br. mamy drastyczne podwyżki. 

Spółdzielnia „Płyta” i BSM podjęły konkretne działania, żeby to zniwelować, albo 

objąć również tym systemem dopłat te systemy ciepłownicze, które są zasilane 

gazem. Spółka Kogeneracja w Karlinie złożyła wniosek o objęcie niższymi taryfami. 

W chwili obecnej czekamy na decyzję PGNIG oraz G.en Gazu oraz zbierane są 

podpisy wszystkich mieszkańców pod protestem dotyczącym tych podwyżek cen. 

W następnym tygodniu zostanie taka petycja skonstruowana w porozumieniu ze 

spółdzielniami oraz wystosujemy apel do rządu oraz parlamentu, żeby pomóc 

rozwiązać ten problem mieszkańców Karlina. Pomimo, że Gmina nie ma kompetencji 

do decydowania o tych sprawach, jednak sytuacja nie jest przez nas lekceważona 

i jako organ będziemy robić wszystko, żeby zaradzić temu ogromnemu problemowi. 

Na koniec wystąpienia Burmistrz poruszył temat uchodźców. W gminie na tę chwilę 

jest ich 153. Około 43 jest rozlokowanych w wiosce dziecięcej SOS. Są to rodziny 

SOS-owe takie jak u nas, tylko, że takie które były na Ukrainie. 63 osoby znajdują się 
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w hotelu „Polana”. Reszta uchodźców mieszka u osób prywatnych. Szczególnie dla 

tych osób należą się ogromne podziękowania. Trudo powiedzieć, czy będzie więcej 

uchodźców z terenu Ukrainy, ale zapewne tak. Przygotowane zostały dodatkowe 

miejsca, w których uchodźcy mogliby znaleźć schronienie. Są to miejsca tzw. 

zbiorowe tj. 20 miejsc znajduje się na sali sportowej Szkoły Podstawowej w Karlinie, 

8 miejsc na plebani oraz kolejne miejsca w remizie strażackiej OSP w Karlinie,                         

w świetlicy. Zostało zgłoszonych również część świetlic wiejskich z naszej gminy do 

takiej pomocy. Każda z osób prywatnych oraz z tych miejsc zbiorowych, po 13 marca 

br. może ubiegać się o 40 zł za dzień na osobę w celu zapewnienia takiej osobie 

zamieszkania i wyżywienia. Na koniec Burmistrz zaapelował, że jeżeli byłby jeszcze 

jakieś osoby chętne do przyjmowania uchodźców, to prosi o zgłaszanie się. Istnieje 

taka baza potencjalnych miejsc noclegowych, baza przedsiębiorców, którzy chcą 

zatrudniać. Już kilka osób pracuje w Homanicie oraz w Polanie.  Uchodźcy są 

rejestrowani, poprzez nadawanie im numerów PESEL. Na te 153 osoby, już ponad 

100 osób ma nadanych ten numer. Jest problem z zakładaniem kont bankowych, bo 

żeby otrzymać jednorazowy dodatek 300 zł oraz 500+ na dziecko, należy posiadać 

numer rachunku. Bank PKO zakłada te konta, ale problem rodzi się w momencie, 

kiedy uchodźcy nie posiadają żadnego dokumentu. Zostało wystosowane pismo do 

banku PKO, żeby w takich sytuacjach uwzględniać numery PESEL, które zostały 

nadane. Należy także pamiętać o grupie 30 osobowych uczniów, którzy przebywają 

w Internacie w Karlinie i kilka mam tych uczniów już do nich dojechało. Wiele 

młodzieży zostało odciętych od źródła finansowania z Ukrainy, ale pojawiła się 

inicjatywa zbiórki środków finansowych na konto Komitetu Rodzicielskiego, 

napływają też środki od firm oraz innych darczyńców.  

Na koniec Burmistrz podziękował publicznie za pomoc w działaniach, jakie miały 

miejsce podczas lutowych problemów w dostawach prądu i na ręce Sołtysa Karlinka 

Pana Piotra Świętlickiego złożył serdeczne podziękowania. Jak podkreślił, Pan 

Świetlicki był taka naszą „strażą pożarną” i wielu osobom pomógł bezinteresownie 

użyczając własny agregat. Burmistrz podkreślił, że jest to bardzo budujące, że 

w każdej sytuacji można na niego liczyć. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania Burmistrza.  
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Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zabrał głos i powiedział, 

że jeżeli patrz na ceny, chodzi o wysokość czynszu to zastanawia się na kogo te 

sankcje zostały nałożone. Na Rosję, czy na Karlino. Odniósł się do sytuacji, jak 

wygląda i jak będzie w bliskiej perspektywie wyglądała. Obowiązują dwa typy 

rozliczeń. Pierwsze jest przewidziane dla odbiorców indywidualnych i dla 

gospodarstw domowych, a drugie rozliczenie, jeżeli chodzi o ceny gazu jest 

przewidziane dla przedsiębiorców. Wszystko do tej pory odbywało się prawidłowo, 

w spółdzielni obowiązywały nas stawki przewidziane dla przedsiębiorców. Stawka dla 

przedsiębiorców jest regulowana ceną gazu, która występuje na giełdzie. Do póki 

cena była niska i nie przewyższała stawki przewidzianej dla indywidualnych 

odbiorców było wszystko w porządku. W pewnym momencie ceny surowca uległy 

zwiększeniu i wówczas, żeby mieszkańcy nie byli poszkodowani należało złożyć 

oświadczenie o przeznaczeniu tego paliwa gazowego, że będzie ono 

w 100 procentach wykorzystywane na pokrycie zapotrzebowania gospodarstw 

domowych. Wtedy przeszlibyśmy z jednej taryfy na drugą. Płacilibyśmy wyższą cenę 

za ten surowiec, natomiast nie tak wysoka jak teraz. Ustawa, która weszła zwróciła 

na to uwagę i dała 45 dni na złożenie stosownego oświadczenia. W związku z tym 

zapewne zaraz będziemy rozliczaniu już według stawki dla podmiotów 

indywidualnych i ta cena ulegnie znacznemu obniżeniu. Można było ten wniosek 

złożyć trochę wcześniej, można było go złożyć nawet w tamtym roku.  Radny zapytał, 

czy w związku z tym, że wniosek został złożony praktycznie ostatniego dnia 

wymagalnego terminu, jak będzie wyglądało rozliczenie tych stawek, które już 

uiściliśmy? Czy to będzie jakaś nadpłata? W jaki sposób będzie to rozliczone 

i później będzie jakiś zwrot? Jeżeli tak, to od którego dnia będzie liczona ta stawka 

dla podmiotów indywidualnych? Czy od chwili złożenia wniosku, czy będzie to 

wcześniej? Jeśli tak, to do którego momentu? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina powiedział, że nie rozumie, jak można 

było złożyć oświadczenie przed wejściem w życie ustawy. Ustawa z 26 stycznia 

2022 r. dała te 45 dni na złożenie tego oświadczenia. Dopiero ta ustawa ustaliła 

dopłaty do tych taryf. Zostanie to sprawdzone oczywiście, czy można było to złożyć 

wcześniej, czy nie. Oczywiście wszystko zostanie ustalone i Burmistrz poinformuje 

o tym. Jeżeli to oświadczenie zostanie przyjęte, to będzie obowiązywało od 

1 stycznia br. nie od momentu złożenia oświadczenia. Kogeneracja Zachód złożyła 
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oświadczenia do dwóch dostawców. Będzie to obowiązywać od 1 stycznia 

i Burmistrz zakłada, że jeżeli już będzie pewne, to karliński TBS w momencie 

obciążenia mieszkańców wyższymi kwotami, zwróci te nadpłaty mieszkańcom. Nie 

chciałby, żeby tą nadpłatę rozłożyło się na kolejne miesiące w danym roku.  

Burmistrz uważa, że te nadpłaty powinny zostać zwrócone i ma nadzieje, że Spółka 

Kogeneracja Zachód czy spółdzielnie również tak podejdą do sprawy. Taka powinna 

być i musi być metodyka postępowania w tej kwestii. Jak to będzie szczegółowo 

rozwiązane Gmina będzie się temu przyglądać i jeżeli np. kogeneracja przyjmie inny 

tryb rozliczenia, to na pewno będziemy ich mocno mobilizować do tego, żeby zmienili 

ten sposób. 

 

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad. 

 

5. Informacje dotyczące rolnictwa i infrastruktury wiejskiej na terenie Gminy 

Karlino: 

- Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego- Terenowy Zespół 

Doradców w Białogardzie, 

Informacja dotycząca działalności Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 

Rolniczego w Barzkowicach z siedzibą w Białogardzie w roku 2021 na terenie miasta 

i gminy Karlino, przygotowana przez Panią Martę Borkowską Kierownika oraz Panią 

Agnieszkę Pietrzak Doradcę PZDR Białogard została załączona do protokołu 

(załącznik nr 7. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

- Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego 

w Karlinie, 

Informacja dotycząca infrastruktury wiejskiej na terenie Gminy Karlino w roku 2021, 

przygotowana przez Pana Krzysztofa Leonowicza, Kierownika Referatu Gospodarki 

Przestrzennej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie została 

załączona do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu).  
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Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji, zatem przeszli do następnego 

punktu.  

- Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego 

w Karlinie, 

Informacja na temat rolnictwa na ternie Gminy Karlino w roku 2021, przygotowana 

przez Panią Monikę Panasiuk, Kierownika Referatu Rolnictwa i Gospodarki 

Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Karlinie została załączona do protokołu 

(załącznik nr 9. do protokołu).  

 

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

punktu.  

 

- Zakład Oświaty w Karlinie- szkoły wiejskiej,  

Informacja dotycząca działalności szkół wiejskich z terenu Gminy Karlino w roku 

2021, przygotowana przez poszczególnych dyrektorów szkół została załączona do 

protokołu (załącznik nr 10. do protokołu).  

 

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

punktu.  

 

- Karliński Ośrodek Kultury- świetlice wiejskie. 

Informacja dotycząca działalności świetlic wiejskich z terenu Gminy Karlino w roku 

2021, przygotowana przez Panią Małgorzatę Kolicką, Dyrektora Kalińskiego Ośrodka 

Kultury w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 11. do protokołu).  

 

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

punktu.  

 

Zmieniło się quorum. Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie 

nie powrócił po przerwie na obrady. Obecnych 14 radnych. 

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  
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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” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVI/469/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

Zmieniło się quorum. Pan Waldemar Grażyński Radny Rady Miejskiej w Karlinie 

powrócił na obrady. 

 

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” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVI/470/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

 

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

 

c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 

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:  
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liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 3,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVI/471/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

d) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie 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” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVI/472/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości 

stanowiącej własność 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” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVI/473/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 
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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 XLVI/474/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

g) zbycia nieruchomości położonej 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 XLVI/475/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

h) wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 

nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Karlino- obręb 004, 

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, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVI/476/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

i) zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie, 

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 XLVI/477/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

j) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej- Karlińskim Towarzystwie 

Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Karlinie. 

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 XLVI/478/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

k) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, 

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Karlino oraz 

warunków częściowego zwolnienia z tych opłat, 
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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 XLVI/479/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

l) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Karlino w Stowarzyszeniu 

Lokalnej Grupy Działania „Siła w Grupie” w okresie programowania                 

2021-2027, 

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 XLVI/480/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

 

m) określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Karlino obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

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, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLVI/481/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 marca 2022 r.   

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

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 

 

12. Zakończenie XLVI 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    

25.03.2022 r. podziękowała za przybycie oraz udział radnych w sesji i o godzinie 

1105 dokonała zamknięcia XLVI sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała na podstawie nagrania dźwiękowego: 

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. 


