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Protokół Nr XXVIII/20 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 30 listopada 2020 roku 

 

Otwarcia XXVIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1002 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 XXVIII 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 27.11.2020 

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 13 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 projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup 

odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 

na terenie Gminy Karlino. 
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Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że powyższy projekt uchwały radni otrzymali na skrzynki email w dniu 

26.11.2020 r.  

 

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

przeszli do głosowania.  

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

dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 2. do protokołu). 

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 
na temat przygotowania do zimy. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

b) przyjęcia planu sesji na 2021 rok, 

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Karlino, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Karlino”, 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 
za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, 
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f) zmiany uchwały Nr XX/190/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 lutego 2020 
roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia, 
w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Karlino w spółce 
Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie, 

g) wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów najmu, 

h) wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych umów najmu, 

i) wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 
nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Karlino – obręb 004, 

j) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino, 

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

l) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

m) udzielenia dotacji na roboty budowalne przy zabytku, 

n) w sprawie 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, 

o) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 
 

1c. przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

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



Strona 4 z 14 
 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 3. do protokołu). 

 

2. Wolne wnioski i informację. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło korespondencja jednej z mieszkanek 

gminy Karlino w sprawie zdarzenia jakie miało miejsce w Szkole Podstawowej 

w Daszewie oraz udzielona odpowiedź Burmistrza w tym zakresie. Pisma zostały 

przesłane do radnych na skrzynki e-mail. 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pan Waldemar Grażyński radny Rady Miejskiej w Karlinie podziękował 

mieszkańcom, zakładom pracy oraz instytucją, którzy w ramach wsparcia nabyli 

chryzantemy, jak również Panu Burmistrzowi, że odstąpił od pobrania opłat 

targowych za sprzedaż chryzantem na stoiskach przy cmentarzu.   

   

Pan Grzegorz Baciejowski radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował, że przy 

rynku w Karlinie stoi znak zakaz postoju i parkowania, a następnie zwrócił się 

z pytaniem, czy można byłoby zrobić tabliczkę pod spodem nie dotyczy w sobotę dni 

rynkowe, od godziny 500 do 1400?  

 

Pan Leszek Gago radny Rady Miejskiej w Karlinie podziękował sąsiadom 

z miejscowości Mierzyn, którzy się opiekują kościołem, terenem przy kościele, 

ale również terenem Gminy Karlino, czyli drogą gminną. Jest to Pani Najman oraz 

Pani Kłodowską. 

 

Nie zgłoszono żadnych innych wniosków ani informacji.  

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odnosząc się do wypowiedzi Pana 

Baciejowskiego zaproponował, aby po sesji radny razem z Zastępcą Burmistrza udali 

się na miejsce, żeby wiedzieć precyzyjnie, w którym to miejscu i o jakie znaki chodzi.  
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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). Również przedstawił informację o przyznanych nagrodach 

finansowych dla zawodników i trenera Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego 

Klubu Sportowego w Karlinie, która została załączona do protokołu (załącznik nr 5. 

do protokołu). 

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad.  

 

 

5. Informacja Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzenia 

kryzysowego na temat przygotowania do zimy. 

Informacja na temat przygotowania do zimy przygotowana przez Pana Jarosława 

Tarnawczyka Inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego   

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

 

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

punktu.  

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2020,  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że w dniu 26.11.2020 r. do Biura Rady wpłynęła autopoprawka 

do projektu uchwały zgłoszona przez Panią Lucynę Szymecką Skarbnika Gminy. 

Radni otrzymali powyższe zmiany na skrzynki email. W dniu dzisiejszym radni 

otrzymali wersję papierową. Następnie Pani Przewodnicząca poprosiła Pani Skarbnik 

o zabranie głosu. 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gminy Karlino poinformowała, że projekt 

uchwały zmieniającej budżet obejmuję tylko wydatki. Na podstawie przewidywanego 

wykonania zabezpieczyliśmy środki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
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Społecznej w Karlinie na pobyt mieszkańców gminy Karlino w Domach Pomocy 

Społecznej, na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zabezpieczyliśmy również 

środki w wysokości 10 tys. zł dla spółki, która prowadzi szpital powiatowy 

w Białogardzie na doposażenie dodatkowych łóżek dla chorych na COVID-19 oraz 

udzielimy dotacji dla parafii w Karlinie w wysokości 5 tys. zł. na remont dzwonnicy 

kościoła w Lubiechowie i ostatnia zmiana, którą zgłosiliśmy to udzielenie pomocy, 

wpłaty na Fundusz Wsparcia dla Policji w kwocie 58.149,00 zł na zakup samochodu 

terenowego dla Policji w Karlinie.    

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że rozmawialiśmy 

z policjantami od wielu miesięcy i takie wnioski płyną od wielu lat, aby zakupić 

dodatkowy samochód. I doszło między nami do nieporozumienia, ponieważ 

wnioskowałem o rok przyszły i w projekcie budżetu te środki też są zaplanowane. 

Natomiast okazało się, że do końca grudnia ten samochód już się tutaj pojawi 

w Karlinie. Poszukaliśmy tych środków, Pani Skarbnik je znalazła i stąd propozycja 

tej zmiany, aby zakupu dokonać w roku bieżącym. 

Pani Klepuszewska Beata Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

się z zapytaniem, jaki jest cały koszt zakupu? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że koszt jest około 120 tys. 

zł, partycypujemy w wysokości 50%. Jest to samochód marki SUV.   

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 9, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVIII/263/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu). 
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b) przyjęcia planu sesji na 2021 rok, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/264/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

c) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Karlino, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/265/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Zasłużony 

dla Gminy Karlino”, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/266/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

e) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania 

i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych 

za osiągnięte wysokie wyniki sportowe, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/267/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

f) zmiany uchwały Nr XX/190/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 lutego 2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu 

zbycia, w tym procedury wyłonienia nabywcy udziałów Gminy Karlino 

w spółce Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 
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liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVIII/268/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

g) wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów najmu, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/269/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

h) wyrażenia zgody za zawarcie kolejnych umów najmu, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/270/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 14. do protokołu). 
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i) wyrażenia zgody na wynajęcie, w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat 

nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Karlino – obręb 

004, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/271/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

j) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/272/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

k) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb 

Lubiechowo, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 
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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 XXVIII/273/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

l) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVIII/274/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

m) udzielenia dotacji na roboty budowalne przy zabytku, 

Wszystkie komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVIII/275/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

n) w sprawie 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 komisję Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowali projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 1,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVIII/276/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

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

 

o) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 10, 

liczba głosów „przeciwnych” – 1,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVIII/277/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 listopada 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 21. do protokołu). 
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7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że chciałaby sprostować swoją wypowiedz, ponieważ na początku 

sesji powiedziała „Otwieram XXVII sesję Rady Miejskiej w Karlinie”, a powinno być 

„Otwieram XXVIII sesję Rady Miejskiej w Karlinie”. A następnie zwróciła 

się z pytaniem, czy radni mają do złożenia na piśmie jakieś interpelacja 

lub zapytania? 

 

Pan Grzegorz Baciejowski radny Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił zapytanie 

kierowane do Burmistrza Karlina. Zapytanie zostało załączone do protokołu 

(załącznik nr 22. do protokołu).  

 

Pan Krzysztof Chrzanowski radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował, 

że jest okres jesienny, coraz szybciej zapada zmrok i są miejsca, które stwarzają 

bardzo duże niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzkiego. To jest brak 

oświetlenia kompleksu ulic Leśnej i innych ulic przy ulicy Kołobrzeskiej. A następnie 

zwrócił się z prośba, jeżeli nie jest nas stać na wykonanie oświetlenia, to może przed 

okresem zimowym rozważyć możliwość naprawienia nawierzchni na ulicy Leśnej.   

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odnosząc się do kwestii związanej 

z naprawą nawierzchni na ulicy Leśnej poinformował, że to jest już jakby po czasie 

dlatego, że takie pismo wpłynęło od mieszkańców, na które została już udzielona 

odpowiedz. To będzie wykonane, nie wiem, czy już maszyny tam nie pojechały. 

A w kwestii oświetlenia to też jest dobra wiadomość, ponieważ radna Pani Danuta 

Butrym z formułowa taki wniosek jakiś czas temu. Zebrała podpisy mieszkańców. 

Zresztą też dostrzegaliśmy ten problem. Dzięki Funduszowi Rozwoju Lokalnego 

udało się rozwiązać problem Zwartowa, który za chwile pozostałby bez oświetlenia, 

ponieważ Energa likwiduję tam swoje linie. Natomiast w projekcie budżetu na rok 

2021 jest przewidziana kwota. Oświetlenie będzie wykonane więc o tyle te warunki 

się poprawią. Pan Burmistrz zwrócił się do radnego Pana Grzegorza Baciejowskiego 

o przedstawienie na piśmie swoich zapytań, a następnie wrócił się do osób 

dorosłych, żeby nie antagonizować i nie podgrzewać atmosfery związanej ze Szkołą 

Podstawową w Daszewie.          
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Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie więcej zapytań ani interpelacji. 

 

8. Zakończenie XXVIII 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 30.11.2020 

r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 1041 dokonała 

zamknięcia XXVIII 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. 

 


