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Protokół Nr XXVI/20 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 28 września 2020 roku 

 

Otwarcia XXVI sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1003 w auli Karlińskiego 

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

Zastępcę Burmistrza, Panią Skarbnik, sołtysów, radnych Rady Miejskiej w Karlinie, 

jak również wszystkich 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 znajduję się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

 

1a. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

na podstawie listy obecności, na której widnieje 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? 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gminy Karlino złożyła wniosek o wprowadzenie 

do porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu 

wykonania za pierwsze półrocze 2020 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

23.09.2020 r., natomiast w wersji papierowej na posiedzeniach komisji w dniu 

24.09.2020 r. 
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Nie zostały zgłoszone inne propozycje zmian do porządku obrad. Zatem radni 

przeszli do głosowania.  

Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 5a. projektu uchwały w sprawie przyjęcia 

informacji o przebiegu wykonania za pierwsze półrocze 2020 r. budżetu Gminy 

Karlino oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury, a także informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć 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). 

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2020 roku. 

5a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 

za pierwsze półrocze 2020 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu wykonania 

planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć. 

6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim. 

7. Informacja dotycząca działalności Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Karlinie – 

podsumowanie sezonu grzewczego. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
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a) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Karlino”, 

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

2020, 

c) uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży, 

d) górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

f) ustanowienia służebności przesyłu. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie XXVI sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 
 

1c. przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

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 pismo od przedsiębiorców i mieszkańców 

w sprawie bezpieczeństwa na ul. Plac Jana Pawła II i ulic przyległych. 
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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 

podziękowała Pani Emilii Wołoszyn Sołtysowi Sołectwa Kowańcz za organizację 

dożynek sołeckich. 

 

Nie zgłoszono żadnych innych wniosków ani informacji.  

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani informacji, zatem radni przeszli do następnego 

punktu. 

 

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). Następnie poinformował, o ogłoszeniu przetargu na przebudowę dróg 

gminnych w m. Wyganowo. Droga będzie wykonana z płyt betonowych wraz 

z wykonaniem nowego oświetlenia led. Burmistrz poinformował również 

o uroczystym otwarciu świetlicy wiejskiej w Karlinku i przy tej okazji podziękował 

wszystkim, tym którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu. Pan Waldemar 

Miśko poruszył kwestię programu rządowego związanego z magazynowaniem 

i gromadzeniem wód opadowych. Następnie podziękował m.in. Dyrektorowi 

Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie, Kustoszowi Muzeum oraz całej załodze 

za organizację „Dni Dziedzictwa”. Burmistrz Karlina w tej części punktu również 

odniósł się do pisma przedsiębiorców w sprawie bezpieczeństwa na ul. Plac Jana 

Pawła II informując o wszelkich działaniach jakie w tej kwestii zostały powzięte. Jak 

również o sytuacji związanej z rozkładem jazdy przewoźników świadczących usługi 

na terenie gminy oraz obecnością redakcji TVP w tej sprawie. Pan Waldemar Miśko 

poinformował o złożeniu wniosku do rządowego programu, którego zadaniem jest 

całodobowa opieka nad osobami starszymi. Gmina Karlino w tym celu będzie chciała 

adoptować dwa budynki na ul. Koszalińskiej 63 i 65. 
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Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad.  

 

 

5. Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2020 roku. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2020 roku została 

załączona do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

5a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania 

za pierwsze półrocze 2020 r. budżetu Gminy Karlino oraz o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, a także 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

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 XXVI/249/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2020 r.   

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

 

6. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim. 

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzki przygotowana przez Pana Henryka Ręcławowicza Dyrektora 

PUP w Białogardzie 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 dotycząca działalności Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.                    

w Karlinie – podsumowanie sezonu grzewczego. 

Informacja dotycząca działalności Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Karlinie – 

podsumowanie sezonu grzewczego przygotowana przez Pana Tomasza 

Cynarzewskiego Prezesa Zarządu Spółki Energetyka Cieplna została załączona 

do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Karlino”, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVI/250/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2020 r.   

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

 

W dalszej części punktu Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina, Pan Piotr Woś 

Zastępca Burmistrza wraz z Panią Beatą Klepuszewską Przewodniczącą Rady 

Miejskiej w Karlinie wręczyli Panu Zbigniewowi Pawlikowi akt nadania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Karlino” wraz ze statuetką i legitymacją. 

 

Pan Zbigniew Pawlik podziękował za to szczególne wyróżnienie i uznanie dla jego 

działalności. W dalszej części swojego wystąpienia podziękował również wszystkim 

osobom, z którymi współpracował na przestrzeni lat. 
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Zmieniło się quorum o godzinie 1110 sesję opuścił Pan Krzysztof Bednarz radny 

Rady Miejskiej w Karlinie, obecnych było 14 radnych.  

 

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

2020, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVI/251/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2020 r.   

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

 

c) uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Dzieci i Młodzieży, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVI/252/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2020 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 11. do protokołu). 
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d) górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXVI/253/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2020 r.   

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

 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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 XXVI/254/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2020 r.   

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

 

f) ustanowienia służebności przesyłu. 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

Nie było pytań do projektu uchwały, radni przeszli do głosowania. 
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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 XXVI/255/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2020 r.   

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

 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

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

lub zapytania? 

 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie żadnych zapytań ani interpelacji. 

 

10. Zakończenie XXVI 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 28.09.2020 

r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 1122 dokonała 

zamknięcia XXVI 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 2019 r. poz. 6416 oraz z 2020 r. poz. 

472 i 2906). Integralną częścią niniejszego protokołu jest zapis dźwiękowy z przebiegu obrad sesji 

dostępny w Biurze Rady oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Karlinie. 

 


