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Protokół Nr XXXIV/21 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 21 maja 2021 roku 

 

Otwarcia XXXIV 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, 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 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady podkreśliła, że mieszkańcy oraz 

inni zainteresowani, chcący zabrać głos na XXXIV 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 20.05.2021 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. Nieobecni byli Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady 

Miejskiej w Karlinie oraz Pan Waldemar Grażyński Radny 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. Następnie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby zgłosić propozycje zmian 

do porządku obrad? Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Karlinie oznajmiła, że w tym miejscu głos zabierze Pan Burmistrz. 

Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko poprosił o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy 
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Karlino- obręb Karścino. Dodał, że chodzi o odcinek drogi w Karścinie, który jest 

w zasobach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina chce podjąć starania 

o pozyskanie finansowania na tę drogę środków KOWR-owskich. Prawne i faktyczne 

możliwości są i już podobna taka inwestycja została zrealizowana, czyli droga 

w samym Wyganowie. Ta uchwała jest zatem niezbędna, by zacząć starania 

o pozyskanie tych środków. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

jednocześnie poinformowała, iż projekt uchwały został przesłany do radnych 

na skrzynki email w dniu 17.05.2021 r. Ponadto zapytała, czy ktoś ma jeszcze inne 

propozycje zmian do porządku obrad. Nie było propozycji zmian, zatem poprosiła 

o rozpoczęcie głosowania. 

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako 8 j) projektu uchwały w sprawie nabycia 

nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Karścino głosowało 13. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

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). 

 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

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

Karlino. 

6. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności 

kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Karlino: 

a)  Zakład Oświaty w Karlinie, 
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b)  Karliński Ośrodek Kultury, 

c)  Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

7. Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów 

sportowych oraz Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 

rok 2021, 

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

c) przystąpienia Gminy Karlino do opracowania Strategii rozwoju ponadlokalnego 

dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 

2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego zasad 

współpracy i partycypacji w kosztach przy jej opracowaniu i realizacji, 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie                                        

miasta Karlino – obręb 0003 m. Karlino, 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 

f) wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Karlino z Lokalnego Funduszu 

Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Karlino sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie 

oraz zbycie udziałów Gminy Karlino w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym 

„Samorządowa Polska” Karlino sp. z o.o. z siedzibą w Karlinie, 

g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karlino na rok szkolny 

2021/2022, 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Żłobek Miejski w Karlinie oraz nadania jej statutu, 

i) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających 

dzień złożenia wniosku, 

j) nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb Karścino. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie XXXIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej wraz z zapisem 

dźwiękowym został przesłany do radnych na skrzynki mailowe, był też wyłożony 
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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 XXXIII 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 XXXIII 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 rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie 

stwierdzenia nieważności uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski w Karlinie oraz nadania jej statutu, 

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 Gminy Karlino oraz sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r. 

Ponadto do Biura Rady został przedłożony wniosek o wyrażenie zgody na zbycie 

udziałów w spółce oraz stosowne dokumenty wymagane do podjęcia przez Radę 

stosownej uchwały. 

 

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 było wniosków oraz nikt 

nie przedstawił żadnych informacji. 

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

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

następnego. 
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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). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz przedstawił 

informację dotyczącą szczepień. Poinformował, że w tym i poprzednim tygodniu były 

wykonywane szczepienia drugą dawką firmy Prizer oraz, że otrzymaliśmy też 

szczepionki na pierwszą dawkę firmy AstraZeneca i Moderna. Jak podkreślił, 

najmniejszym zainteresowaniem cieszą się szczepienia AstraZenecką. Populacja 

osób zaszczepionych nadal wynosi około 62% z populacji osób powyżej 60 roku 

życia. Różne są opinie, czy jest to dużo, czy mało, jednakże nie ulega wątpliwości, że 

im więcej osób się zaszczepi, tym będzie bezpieczniej. Burmistrz powiedział, że w 

tym tygodniu i przyszłym, Punkt Szczepień Powszechnych w Karlińskim Ośrodku 

Kultury będzie dysponował około 1800 dawkami szczepionek tygodniowo.  

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy są jeszcze jakieś pytania do sprawozdania Burmistrza.  

 

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie zadał pytanie Burmistrzowi 

odnośnie informacji na temat koszenia w poszczególnych sołectwach. Skąd się biorą 

poszczególne kwoty za koszenie i sprzątanie. Zapewne wynika to z obszaru do 

wykoszenia. Zapytał, ile metrów ma każde sołectwo do wykoszenia oraz dlaczego 

Sołtysi mają kosić i sprzątać. Czy nie można tego rozdzielić? 

 

Burmistrz Pan Waldemar Miśko odpowiedział, że nie ma potrzeby podpisywania 

dwóch umów, jeśli obejmuje to cały zakres prac. Chodzi o sprzątnięcie terenu po 

koszeniu oraz uprzątnięcie terenów publicznych np. wokół przystanku  

autobusowego. Dodał, że nie widzi uzasadnienia do tego, by rozdzielać w umowie 

osobno koszenie oraz sprzątanie. Jeśli chodzi o powierzchnie terenów publicznych, 

które należy wykosić, to taka informacja zostanie przygotowana i przesłana do 

Radnych na skrzynki email.  

 

Pani Katarzyna Kulik Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, czy nie ma 

umowy z Lubiechowem. Czy to oznacza, że sołtys nie zgłosił takiego 

zapotrzebowania? 
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Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że zapewne dlatego, że nie 

było osoby chętnej. 

 

Pani Katarzyna Kulik Radna Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, czy jest jeszcze 

możliwość, żeby taka osoba chętna się zgłosiła? 

 

Burmistrz Karlina Waldemar Miśko odpowiedział, że tak. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Nie było więcej pytań do tego punktu. 

 

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

Karlino. 

Informacja o pracy Rady Powiatu została przygotowana przez Panią Beatę Pawlik 

oraz Pana Marka Anusza Radnych Rady Powiatu Białogardzkiego- radnych z terenu 

Gminy Karlino została załączona do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu). 

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

punktu.  

 

6. Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności 

kulturalnej i sportowej na terenie Gminy Karlino: 

a) Zakład Oświaty w Karlinie, 

Informacje na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej 

i sportowej na terenie Gminy Karlino zostały przygotowane przez dyrektorów 

poszczególnych szkół (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

b) Karliński Ośrodek Kultury, 

Informacja na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności kulturalnej 

i sportowej na terenie Gminy Karlino. Informacje zostały przygotowane przez Panią 

dyrektor Małgorzatę Kolicką (załącznik nr 7. do protokołu). 

 

c) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

Informacje na temat przygotowania do sezonu letniego oraz działalności sportowej 

na terenie Gminy Karlino Przez Panią Prezes Zarządu Obiektów Sportowych, 
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Turystycznych i Rekreacyjnych sp. z o.o. Emilię Filipowicz (załącznik nr 8. do 

protokołu). 

 

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

punktu.  

 

7. Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów 

sportowych oraz Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych 

i Rekreacyjnych. 

Informacje dotyczące działalności i funkcjonowania stowarzyszeń i klubów 

sportowych oraz Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych 

przygotowane przez poszczególnych prezesów klubów sportowych oraz Panią Emilię 

Filipowicz Prezes Zarządu Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

(załączniki nr 9. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a)  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino 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” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXIV/348/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

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

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  
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Z uwagi na pismo, które wpłynęło do Rady Miejskiej dnia 20.05.2021 r. Pani Beata 

Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie poprosiła o zabranie głosu 

Panią Lucynę Szymecką Skarbnik Gminy Karlino, aby wyjaśniła, czego dotyczy 

wniesiona autopoprawka do projektu uchwały. 

 

Pani Lucyna Szymecka Skarbnik Gminy Karlino wyjaśniła, że wpłynęło do Gminy 

pismo z Koszalina, w którym wyrażono prośbę, by w trybie pilnym wszyscy 

członkowie Porozumienia, tj. wszystkie gminy, podjęły uchwały w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej i uwzględnili w tej prognozie opracowanie Strategii rozwoju 

ponadlokalnego. Realizowana ona będzie w latach 2021-2030. Na Gminę Karlino 

przypada kwota 45 968,00 zł. Strategia ta zacznie być realizowana w roku 2022, a 

skończy się w roku 2030. Uchwały, które wszystkie gminy członkowskie podejmą 

pozwolą o ubieganie się o środki w nowej perspektywie finansowej. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina dodał, że w tym roku nie zostaną wydane 

na to żadne środki. W przyszłym natomiast za opracowanie Strategii rozwoju 

ponadlokalnego obszaru Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego będzie trzeba 

wydać kwotę około 11 000 zł, a pozostałe środki z tych ponad 40 000 zł będą 

rozłożone na 6 lat. Nie jest to duży wydatek, a dla przypomnienia w tym okresie 

z ZIT-u pozyskanych zostało 4 mln zł na ścieżkę rowerową. 

 

Pan Krzysztof Chrzanowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał zatem, czy 

jest to prognoza na lata 2030, czy 2033? 

 

Skarbnik Gminy Karlino Pani Lucyna Szymecka odpowiedziała, że prognoza 

wieloletnia jest na lata 2021-2033, a Strategia Rozwoju Ponadlokalnego 

uwzględniona jest na lata 2021-2030. 

 

Nie było więcej 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 XXXIV/349/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

c) przystąpienia Gminy Karlino do opracowania Strategii rozwoju 

ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru 

Funkcjonalnego na lata 2021-2030 i wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia dotyczącego zasad współpracy i partycypacji w kosztach 

przy jej opracowaniu i realizacji, 

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 XXXIV/350/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

d) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie                                        

miasta Karlino – obręb 0003 m. 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 XXXIV/351/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

e) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
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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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXIV/352/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

f) wyrażenia zgody na wystąpienie gminy Karlino z Lokalnego Funduszu 

Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Karlino sp. z o.o. z siedzibą 

w Karlinie oraz zbycie udziałów Gminy Karlino w Lokalnym Funduszu 

Pożyczkowym „Samorządowa Polska” Karlino sp. z o.o. z siedzibą 

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, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXIV/353/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Karlino na rok szkolny 

2021/2022, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 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 XXXIV/354/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

h) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie 

Żłobek Miejski w Karlinie oraz nadania jej statutu, 

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 XXXIV/355/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

i) wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

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 XXXIV/356/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 17. do protokołu). 
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j) nabycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb 

Karścino. 

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 XXXIV/357/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 2021 r.   

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

 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 

 

10. Zakończenie XXXIV 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    

21.05.2021 r. podziękowała za przybycie oraz udział radnych w sesji i o godzinie 

1030 dokonała zamknięcia XXXIV 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. 


