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Protokół Nr XLV/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 25 lutego 2022 roku 

 

Otwarcia XLV 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 XLV 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 24.02.2022 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 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? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina złożył wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Karlino. 
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Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności gruntowej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Karlino 

został wysłany do radnych na skrzynki email w dniu 24.02.2022 r. 

 

Pani Barbara Kościukiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wsparcia 

Ukrainy i Narodu Ukraińskiego. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż projekt uchwały w sprawie wsparcia Ukrainy i Narodu Ukraińskiego 

został wysłany do radnych na skrzynki email w dniu 24.02.2022 r. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 11g. projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Karlino 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 11h. projektu uchwały w sprawie 

wsparcia Ukrainy i Narodu Ukraińskiego 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). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 
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c) przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja na temat działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie w 2021 roku. 

6. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie 

w 2021 roku. 

7. Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych w Urzędzie 

Miejskim w Karlinie za 2021 rok. 

8. Podsumowanie ferii zimowych na terenie Gminy Karlino: 

a) Zakład Oświaty w Karlinie, 

b) Karliński Ośrodek Kultury, 

c) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Karlinie za rok 2021. 

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

Karlino. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników ora zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminów targowisk miejskich, 

b) uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021- 2023 będących w posiadaniu 

spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Białogardzie, 

c) współdziałania Gminy Karlino z Miastem Białogard w zakresie wykonywania 

zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki bezdomnym 

zwierzętom w schronisku dla zwierząt, 

d) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy drogi powiatowej 

nr 3300Z”, 

e) uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokalu przeznaczonego do 

podnajmowania na czas trwania stosunku pracy, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarza 

Komunalnego w Karlinie, 
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g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach 

stanowiących własność Gminy Karlino, 

h) wsparcia Ukrainy i Narodu Ukraińskiego. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Zakończenie XLV sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XLIV 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 XLIV 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 XLIV sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 4. do protokołu). 

 

2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo do wiadomości od 

Przewodniczącej Rady Nadzorczej KTBS sp. z o. o. w Karlinie w związku ze złożoną 

skargą na Prezesa KTBS Sp. z o. o. w Karlinie. Do Biura Rady dostarczono także 

odpowiedź Burmistrza Karlina na zadane przez Radną Martynę Rusiecką pytanie 

podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej tut. Rady Miejskiej dotyczące udzielonego 

dofinansowania remontu pałacu w Lubiechowie oraz sprawozdanie za rok 2021 

z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Karlino. Otrzymano 

informację od Wojewody Zachodniopomorskiego dotycząca obowiązku dostosowania 

statutów młodzieżowych rad gmin do wymagań ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. 
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o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, 

ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Burmistrz Karlina Waldemar Miśko wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej                          

i Zastępcą Burmistrza wręczyli podziękowania funkcjonariuszom, którzy nieśli pomoc 

mieszkańcom gminy Karlino w związku z ostatnimi niebezpiecznymi zjawiskami 

meteorologicznymi. Silne porywy wiatru spowodowały liczne wiatrołomy i przerwy 

w dostawach prądu. Profesjonalne działania oraz zaangażowanie służb pozwoliły na 

szybkie opanowanie awarii, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa 

mieszkańców. Burmistrz na koniec dodał, że dobrze jest mieć świadomość, że jest 

ktoś, kto czuwa i niesie pomoc. Pracownikom OSP oraz Prezesowi WOPRu 

wręczono symboliczne anioły oraz dyplomy. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie poprosiła 

o wystąpienie delegacji mieszkańców z Kowańcza.  

 

Pani Agata Krokos mieszkanka Kowańcza poprosiła o wystąpienie na środek 

sołtys sołectwa Kowańcz Panią Emilię Wołoszyn oraz Panią Barbarę Anklewicz 

Radną Rady Miejskiej w Karlinie. Następnie złożyła podziękowania dla KGW 

„Sikoreczki”. Dodała, że wdzięczność nie potrzebuje zbyt wielu słów, jest prosta, 

szczera, pozostaje w pamięci na długo. Na koniec wystąpienia złożyła także życzenia 

zdrowia, przychylności losu oraz radości z najmniejszych przyjemności. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie przypomniał, że zadawał 

pytanie już na komisji odnośnie stóp procentowych. Poprosił o informację odnośnie 

tych zobowiązań Gminy, jak się kształtowały. Jest to powielenie pytania, które 

zadawał jakiś czas temu. Poprosił, aby odpowiedź na to pytanie było uaktualnione 

o dane stopy procentowej, która została podniesiona w miesiącu lutym przez Radę 

Polityki Pieniężnej i dane, które będą po 8 marca br., kiedy przewidziane jest kolejne 

zebranie Rady polityki Pieniężnej. 
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Nie zgłoszono więcej żadnych wniosków ani informacji.  

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

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

następnego. 

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie o pracy 

w okresie międzysesyjnym, które zostało załączone do protokołu (załącznik nr 5. 

do protokołu). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz poinformował 

o otwarciu ZAZu w Karlinie. Jak podkreślił był to strzał w dziesiątkę. Dzięki temu 

25 osób może być aktywnych zawodowo i otrzymało ogromna szansę i wsparcie na 

dalszy rozwój. Burmistrz podziękował zarządzającym Spółdzielnią Socjalną „Feniks”. 

Burmistrz poinformował, że zostały powitane w mieście kolejne 4 rodziny 

repatriantów. Poinformował, że odwiedził tut. Gminę także Wicewojewoda 

Zachodniopomorski Pan Tomasz Wójcik, który jest też gorącym zwolennikiem tego 

programu rządowego. Gmina stara się o dotację na 3 kolejne mieszkania, które 

chcemy w tym roku przygotować. Burmistrz ma nadzieję, że w przyszłym roku będzie 

tych mieszkań jeszcze więcej. Tak jak w przypadku budowania naszych mieszkań, 

czy to w systemie TBS, czy komunalnych, w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Gmina Karlino jest liderem w Polsce. To samo dotyczy również repatriantów. Gdyby 

spojrzeć na statystyki przyjmowania repatriantów w ostatnich trzech latach, to 

również nasza Gmina ma pierwsze miejsce w Polsce w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców. Jak zasygnalizował, jest także wiele negatywnych opinii na ten temat, 

które wynikają przede wszystkim z niewiedzy lub z tego, że ktoś nie przeczytał 

dokładnie informacji, która się ukazała w social mediach. Skąd są pieniądze na 

remonty tych mieszkań? Otóż jest to dotacja z budżetu państwa. Repatrianci 

normalnie pracują i budują potencjał naszej gminy oraz płacą podatki. Każde 

działania najbardziej pozytywne powodują także krytyczne opinie. Niestety trzeba 

przejść z tym do porządku dziennego. Program ten będzie kontynuowany. W tym 

roku postaramy się o remont 3 mieszkań, a w przyszłym roku ma nadzieję, że będzie 

tych mieszkań jeszcze więcej. Burmistrz jest również spokojny o to, że mieszkania 

będą dla wszystkich zarówno dla mieszkańców, jak i repatriantów. 
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W dalszej części poinformował, że w związku z programem Polski Ład zostały 

złożone dwa wnioski. Jeden na drogę w Kowańczu, drugi na Pump Truck. Jesteśmy 

optymistami i mamy nadzieję, że wniosek na drogę w Kowańczu zostanie 

zaakceptowany. Zostały również złożone dwa wnioski na miejscowości 

popegeerowskie tj. na drogę w Karścinie oraz na remont kościoła w Lubiechowie. 

Burmistrz rozmawiał również z Ministrem Panem Szefernakerem w sprawie tych 

edycji, w których jest 300 mln zł na miejscowości popegeerowskie. Część tych 

środków pójdzie także na powiaty. Zaznaczył, że powiat białogardzki będzie 

aplikował z wnioskiem o remont drogi w Pobłociu Wielkim. Każda gmina może złożyć 

dwa wnioski i biorąc pod uwagę wielkość środków, wygląda na to, że przynajmniej 

jeden wniosek w każdej gminie będzie zrealizowany. Dodał, należy mieć 

świadomość, że jest to nie ostatnia taka edycja i zapewne będą kolejne. Ma nadzieję, 

że w drugim półroczu zostanie ogłoszony kolejny nabór. Zostanie wtedy złożony 

wniosek na remont drogi w Lubiechowie. Burmistrz podkreśla, że dobrze wie jaki to 

jest problem i naprawa tej nawierzchni robiona na szybko nic nie da, a przede 

wszystkim nie da trwałych efektów. Doraźny remont tej drogi zostanie wykonany na 

przełomie marca i kwietnia tego roku, który będzie kosztował ok. 200-300 tys. zł. Plan 

na tę drogę jest taki, że w ciągu dwóch, trzech lat zostanie wykonany kompleksowy 

remont tej drogi. Będzie ona droga pięciometrową. 

Burmistrz poruszył także temat ostatnich zjawisk meteorologicznych w regionie. Zdał 

pytanie, czy jako gmina jesteśmy na takie zdarzenia dobrze przygotowani. Stwierdził, 

że niestety nie. W gminie największym problemem były braki w dostawie prądu.                  

W pierwszym przypadku dopiero po około 8 dniach ostatnie miejscowości odzyskały 

prąd. W ostatnim czasie było to już po 5 dniach. W najbliższym czasie trzeba będzie 

odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zapewnić łączność w takich sytuacjach. 

Będziemy chcieli zaangażować sołtysów do pomocy w łączności i reagowania na 

potrzeby mieszkańców. Ponadto należą się ogromne podziękowania zarówno 

ludziom, jak i instytucjom, które pomagały w tym czasie. Udostępniały agregaty 

potrzebującym. Wszystkim należą się ogromne podziękowania. Na przyszłość 

Burmistrz chciałby, aby każde sołectwo było wyposażone w taki agregat na wypadek 

takich zdarzeń, jak te ostatnie. Będzie do tego dążył i będzie trzeba szukać źródeł 

finansowania. Należą się także podziękowania dla energetyków, gdyż niesłusznie 

wylała się na nich fala hejtu, a oni naprawdę robili co w ich mocy, żeby naprawić 

usterki. 
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Na koniec swojego wystąpienia Pan Waldemar Miśko poruszył temat wojny na 

Ukrainie. Może mamy to szczęście, że znajdujemy się trochę dalej od granicy 

z Ukrainą, ale należy pamiętać, że mamy w naszej gminie i naszej szkole młodzież 

ukraińską. Dyrektor szkoły jest w kontakcie z rodzicami tej młodzieży. Dwóch 

uczniów po przerwie z ferii nie dojechało i wygląda na to, że nie dojedzie, ponieważ 

są w tym wieku, że mogą pójść do wojska. Jeżeli będzie taka potrzeba i wyrażą 

te rodziny taką chęć i taki akces, to Gmina jest w stanie im pomóc i przyjąć ich do 

naszej wspólnoty samorządowej. Burmistrz publicznie podziękował Panu 

Wołyńskiemu i Panu Ditlevowi za deklaracje przyjęć takich rodzin, ponieważ mają 

pomieszczenia mieszkalne i mogą je udostępnić takim rodzinom. Na zakończenie 

zachęcił także do pomocy tych, którzy również mają takie możliwości i powiedział, że 

trzeba mieć nadzieję, że niebawem ta wojna się zakończy. 

 

5. Informacja na temat działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie w 2021 roku. 

Informacja dotycząca działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Karlinie w roku 2021 przygotowana przez Pana Andrzeja Nowak 

Prezesa Zarządu została załączona do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

6. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie 

w 2021 roku. 

Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie w roku 

2021 przygotowana przez Panią Annę Paduch Dyrektora Zakładu Gospodarki 

Komunalnej 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. Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych 

w Urzędzie Miejskim w Karlinie za 2021 rok. 

Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych w Urzędzie 

Miejskim w Karlinie w roku 2021 przygotowana przez Panią Patrycję Florczyk 

została załączona do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

8. Podsumowanie ferii zimowych na terenie Gminy Karlino: 

a) Zakład Oświaty w Karlinie, 

Radni otrzymali informację, że Szkoły z terenu gminy oraz Przedszkole Miejskie 

w Karlinie nie organizowało ferii zimowych w tym roku. Informacja ta została 

załączona do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu). 

 

b) Karliński Ośrodek Kultury, 

Informacja w sprawie podsumowania ferii zimowych w zakresie realizowanym przez 

Karliński Ośrodek Kultury przygotowana przez Panią Małgorzatę Kolicką Dyrektora 

Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie została załączona do protokołu 

(załącznik nr 10. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

d) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

Informacja w sprawie podsumowania ferii zimowych w zakresie realizowanym przez 

Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych przygotowana przez 

Panią Emilię Filipowicz Prezesa ZOSTiR została załączona do protokołu (załącznik 

nr 11. do protokołu). 

 

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

punktu.  
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9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Karlinie za rok 2021. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Karlinie zostało przedstawione przez Panią Katarzynę Kulik Przewodniczącą 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Informacja została załączona do protokołu 

(załącznik nr 12. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

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

Karlino. 

Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego przygotowana przez Panią Beatę 

Pawlik i Pana Marka Anusz radnych Rady Powiatu Białogardzkiego z terenu Gminy 

Karlino została załączona do protokołu (załącznik nr 13. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników oraz zmiany uchwały w sprawie 

ustalenia regulaminów targowisk miejskich, 

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 XLV/461/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 14. do protokołu). 
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b) uchwalenia aktualizacji Planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021- 2023 będących 

w posiadaniu spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. 

w Białogardzie, 

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 XLV/462/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

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

 

c) współdziałania Gminy Karlino z Miastem Białogard w zakresie 

wykonywania zadania publicznego obejmującego zapewnienie opieki 

bezdomnym zwierzętom w schronisku dla zwierząt, 

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 XLV/463/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

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

 

d) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy drogi 

powiatowej nr 3300Z”, 
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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 XLV/464/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

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

 

e) uchylająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokalu przeznaczonego do 

podnajmowania na czas trwania stosunku pracy, 

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 XLV/465/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

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

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarza 

Komunalnego 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, 
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liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XLV/466/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

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

 

g) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Karlino, 

 

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 XLV/467/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

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

 

h) wsparcia Ukrainy i Narodu Ukraińskiego. 

 

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 XLV/468/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2022 r.   

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

 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 
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13. Zakończenie XLV 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    

25.02.2022 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1124 dokonała zamknięcia XLV 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. 


