
Strona 1 z 15 
 

Protokół Nr XXIX/20 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 28 grudnia 2020 roku 

 

Otwarcia XXIX 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 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 

znajduję się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady podkreśliła, że mieszkańcy oraz 

inni zainteresowani, chcący zabrać głos na XXIX 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 23.12.2020 

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. Nieobecna była Pani Barbara Ankiewicz 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, 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 pięć projektów uchwał w sprawie: projektu uchwały w sprawie 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020, 

projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino 
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na lata 2020 – 2033, projektu uchwały w sprawie zapewnienia warunków do 

osiedlania się na terenie gminy Karlino określonej imiennie rodzinie repatriantów, 

projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino, 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż powyższe projekty uchwał radni otrzymali na posiedzeniach 

stałych komisji Rady Miejskiej w Karlinie w dniu 21.12.2020 r., natomiast projekt 

uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino został 

przesłany do radnych na skrzynki email w dniu 22.12.2020 r., a projekt uchwały 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis na skrzynki email w dniu 23.12.2020 r. 

 

Nie zostały zgłoszone inne propozycje zmian do porządku obrad. Zatem radni 

przeszli do głosowania.  

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

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2020 

głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

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 jako punkt 6n. projektu uchwały w sprawie zmiany 

wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2020 – 2033 głosowało 14. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 
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Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 3. do protokołu). 

 

Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 6o. projektu uchwały w sprawie 

zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie gminy Karlino określonej 

imiennie rodzinie repatriantów głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

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). 

 

Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 6p. projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

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 5. do protokołu). 

 

Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 6r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis głosowało 

14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

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 5. do protokołu). 

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

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

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady Miejskiej w 
Karlinie. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021, 

b) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2021 – 2033, 

c) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Karlinie, 

e) uchylająca uchwalę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej 
z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań 
populacji osób w wieku 65+ na lata 2021 – 2023, 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 
przez Gminę Karlino, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
za doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, 
na które dofinansowanie może być przyznane, 

g) przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2021, 

h) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 
imiennie rodzinie repatriantów, 

i) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 
imiennie rodzinie repatriantów, 

j) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 
imiennie rodzinie repatriantów, 

k) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Daszewo, 

l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino 
w obrębach geodezyjnych Wietszyno i Daszewo, 

m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 
2020, 

n)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2020 – 2033, 

o) zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie gminy Karlino określonej 
imiennie rodzinie repatriantów, 

p) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino, 

r) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis. 
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zakończenie XXIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 
 

1c. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XXVIII 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 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 14. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

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

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie objęcia szczególnym nadzorem miejsc 

gospodarowania odpadami w celu ograniczenia zjawiska porzucania odpadów oraz 

występowania pożarów jak również petycja z dnia 10 grudnia 2020 r. W dalszej 

części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

 

Pani Barbara Kościukiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

wyraziła podziękowania dla Zarządu Związku Emerytów i Rencistów za 

przygotowanie świątecznych paczek dla emerytów i rencistów.  
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Nie zgłoszono żadnych innych wniosków ani informacji.  

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Nie było żadnych pytań w punkcie poprzednim, dlatego 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 7. 

do protokołu). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz poinformował 

o nadwyżce sprzedaży mienia oraz o planach inwestycyjnych inwestorów m.in.                    

z Chin na terenie gminy Karlino w najbliższych latach. 

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad.  

 

 

5. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady 

Miejskiej w Karlinie. 

Pani Barbara Kościukiewicz Przewodniczącą Komisji Budżetu, Zdrowia, 

Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2020, które zostało załączone 

do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

Pani Oliwia Patyk-Sadowska Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Karlinie  przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji w roku 2020, które 

zostało załączone do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu). 

 

Pani Katarzyna Ostrowska Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2020, które zostało załączone 

do protokołu (załącznik nr 10. do protokołu). 
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Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż zgodnie z § 84d ust. 2 Statutu Gminy Karlino Przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karlinie sprawozdanie 

z działalności komisji przedstawi w miesiącu lutym 2021 r. 

 

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

punktu.  

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2021,  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił prezentację dotyczącą 

projektu budżetu Gminy Karlino na rok 2021. Prezentacja została załączona 

do protokołu (załącznik nr 11. do protokołu). 

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” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/278/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

b) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2021 – 2033 

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” – 10, 
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liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 4, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/279/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

c) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2021 rok 

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 XXIX/280/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1113 sesję opuścił Pan Leszek Gago radny Rady 

Miejskiej w Karlinie, obecnych było 13 radnych. 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/281/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

e) uchylająca uchwalę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej 

z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań 

populacji osób w wieku 65+ na lata 2021 – 2023 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/282/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

f) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania 

form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych 

przez Gminę Karlino, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na 

które dofinansowanie może być przyznane 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/283/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

g) przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/284/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

h) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/285/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 19. do protokołu). 
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i) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 

imiennie rodzinie repatriantów 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/286/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

j) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 

imiennie rodzinie repatriantów 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/287/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

k) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Daszewo 

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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/288/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

l) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino 

w obrębach geodezyjnych Wietszyno i 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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/289/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

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

2020 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały z uwzględnieniem autopoprawki zgłoszonej przez Panią Lucynę Szymecką 

Skarbnika Gminy w dniu 17.12.2020 r. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/290/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

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

 

n) zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2020 – 2033 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 9, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 4, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/291/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 25. do protokołu). 

 

o) zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/292/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 25. do protokołu). 
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p) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji 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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/293/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 26. do protokołu). 

 

 

r) zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 

w ramach pomocy de minimis 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXIX/294/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 27. do protokołu). 

 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Katarzyna Kulik radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się z prośbą 

o załatanie największych dziur, które powstały w ostatnim czasie na drodze 

do Lubiechowa.  
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Pan Krzysztof Chrzanowski radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się 

z pytaniem, jadąc ulicą Koszalińską od krzyżówki z ulicą Kołobrzeską w stronę 

obwodnicy po lewej stronie tam są robione jakieś pracę, czy to będzie chodnik 

do strefy do tych zakładów.  

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że zostało zgłoszone dla 

projektantów, którzy projektują obwodnicę na Kołobrzeg, żeby ten odcinek również 

został zaprojektowany, ale to nie jest jeszcze ten chodnik. Powiedział, że nie wie, czy 

to może kabel, czy cokolwiek innego, ale zostanie to sprawdzone. Stwierdził, że na 

pewno to jeszcze nie chodnik. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie złożyła 

wszystkim życzenia noworoczne.  

 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 

 

8. Zakończenie XXIX 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    

28.12.2020 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1125 dokonała zamknięcia XXIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

 
 
 
 
Protokołowała: 
Aleksandra Butrym  
 
 
 
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 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) 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. 


