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Protokół Nr XXXIX/21 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 29 września 2021 roku 

 

Otwarcia XXXIX 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, 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 znajduje się na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady podkreśliła, że mieszkańcy oraz 

inni zainteresowani, chcący zabrać głos na XXXIX 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 28.09.2021 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 (załącznik nr 1. do protokołu). Nieobecny był Pan Grzegorz 

Baciejowski oraz Pan Leszek Gago Radni Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

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 poprosił o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości 

położonej na terenie miasta Karlino- obr. 0003 m. Karlino. Dodał, że chodzi 
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o działkę, której Gmina kupiła wieczyste użytkowanie. Wcześniej była tam firma 

Zalex. Było to użytkowania wieczyste. Gmina zwróciła się za pośrednictwem Starosty 

Białogardzkiego do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie tej działki jako 

darowizny, żeby nie trzeba było wykupować wieczystego użytkowania. Wojewoda 

wyraził na to zgodę, w związku z tym zostanie to w ten sposób przekazane, nie 

będzie trzeba za tę działkę uiszczać opłaty. 

 

Nie zostało zgłoszonych więcej propozycji zmian do porządku obrad.  

 

Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 8m. projektu uchwały w sprawie nabycia 

prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- obr. 0003 

m. Karlino 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). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej oraz XXXVIII nadzwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym oraz 

z wykonania uchwał Rady Miejskiej.  

5. Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2021 roku. 

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

za pierwsze półrocze 2021 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. 
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6. Informacja dotycząca działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” 

w Karlinie za 2020 rok. 

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

podsumowanie sezonu grzewczego. 

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) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego 

i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczania 

inkasentów i określenia wartości wynagrodzenia za inkaso, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

f) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku, 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- 

obręb Karścino, 

i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- 

obręb 0004 m. Karlino, 

j) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej na 

terenie gminy Karlino- obręb Daszewo, 

k) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino, 

l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

m) nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- obr. 

0003 m. Karlino. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 
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1c. przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej oraz XXXVIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokoły z XXXVII sesji Rady Miejskiej oraz z XXXVIII 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej wraz z zapisami dźwiękowymi zostały przesłane 

do radnych na skrzynki emailowe, były też wyłożone do wglądu w Biurze Rady, 

a wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i poprawki zostały w nich uwzględnione. 

Zapytała, czy są inne uwagi do treści protokołów? 

 

Nie było uwag do treści protokołów. Zatem radni przeszli do głosowania. 

Za przyjęciem protokołu z XXXVII 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

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

 

Następnie radni przeszli do głosowania na kolejnym protokołem. 

Za przyjęciem protokołu z XXXVIII sesji nadzwyczajnej 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 XXXVIII sesji nadzwyczajnej 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 zawiadomienie o wszczęciu 

postępowania nadzorczego dotyczące uchwały Nr XXXVII/383/21 w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Zakładu Oświaty w Karlinie do załatwiania indywidualnych 

spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej opłat za wyżywienie, 
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zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczące uchwały 

Nr XXXVII/370/21 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Karlino oraz dotyczące uchwały Nr XXXVII/371/21 w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciel nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Wpłynął także wniosek Pani Sołtys Domacyna o zabezpieczenie 

w budżecie gminy środków na całoroczne zatrudnienie wiejskiego pracownika 

gospodarczego. 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem 

dotyczącym drogi na Lubiechowo. W jakim jest ona stanie? Zapytał również czy ta 

droga jest ubezpieczona i w razie szkody do kogo należy się zgłaszać? Kto jest 

ubezpieczycielem tej drogi, ponieważ zgłaszają się do niego ludzie, którzy ponieśli 

szkody powstałe na tej drodze. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina postanowił od razu odpowiadać na zadane 

pytania. Powiedział, że osoby, które są poszkodowane muszą zgłaszać się do 

Gminy. Droga, jak i cały majątek Gminy są ubezpieczone. Została również zlecona 

naprawa tej drogi. Będzie również ona poszerzana. Dodał, że w zależności od 

rozstrzygnięcia pierwszej edycji Programu Polski Ład, Funduszu Inwestycji 

Strategicznych będzie uzależniona naprawa tej drogi, jak również innych inwestycji 

dotyczących dróg. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, do którego 

zatem ubezpieczyciela mogą zgłaszać się bezpośrednio poszkodowani? 

 

Burmistrz Karlina odpowiedział, że do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał również 

o procedury wywłaszczeniowe, dotyczące ścieżki rowerowej w Daszewie. Czy były 

prowadzone rokowania z właścicielami działek, które zostały wywłaszczone? Zapytał 
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także, dlaczego nie ma jeszcze decyzji odnośnie ewentualnego przyznania 

odszkodowania w związku z wywłaszczeniem? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że to pytanie powinno być 

skierowane do Starosty. Dodał, że ani rokowania, ani decyzja wywłaszczeniowa nie 

jest w kompetencji Gminy. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgodził się 

z Burmistrzem, ale zapytał, czy w ogóle były prowadzone jakiekolwiek negocjacje 

w tym zakresie? Zarządca drogi wypłaca odszkodowanie. Decyzja wywłaszczeniowa 

następuje w chwili uprawomocnienia się decyzji realizacji tej inwestycji. Od chwili 

uprawomocnienia się tej decyzji jest 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu 

odszkodowania z tytułu wywłaszczenia. Jeżeli ta decyzja nie zostanie wydana w tym 

terminie, to Gmina będzie ponosiła zwiększoną odpowiedzialność względem osób 

wywłaszczonych o 5% wartości nieruchomości. 

 

Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina odpowiedział pytaniem na pytanie, z kim 

miałyby być prowadzone te negocjacje. Gmina jest przygotowana na wypłaty 

odszkodowania, ale czekamy na decyzję Starosty. Starosta natomiast nie wie, czy 

jest odpowiednim organem do wydawania takich decyzji wywłaszczeniowych. 

Podstawą do rozmów jest najpierw wydanie decyzji. Do dzisiaj Gmina nie może 

doprosić się tego. Gmina miała przeprowadzać takie rokowania, ale w ostatnim 

piśmie, jakie otrzymaliśmy wskazano, że Starosta ma to zrobić. Dodał, że bardzo 

chciałby wypłacić takie odszkodowania, ale nie ma na to podstawy prawnej, żeby 

zacząć to robić. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie powiedział, że to 

rozumie i zapytał na jakim jest to etapie, ponieważ to Gmina będzie ponosić 

odpowiedzialność w związku z nie wydaniem tej decyzji. 

 

Pan Łukasz Frankiewicz Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Karlinie zabrał głos 

i powiedział, że budowa tej drogi będzie się odbywała w trybie określonym 

specustawą, czyli ustawą związaną z zezwoleniem, z wydaniem tzw. decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych. Jest to inna procedura niż 
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procedura wynikająca z ustawy o gospodarce nieruchomościami. W konsekwencji 

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dokonuje się podziału 

działek i przejęcia prawa własności przez, w tym przypadku Gminę. Organem 

właściwym w przypadku drogi gminnej do wydania takiej decyzji jest Starosta. 

Starosta Powiatowy taką decyzję wydaje i w konsekwencji tej decyzji rolnicy tracą 

prawo własności do części swojej nieruchomości. Tym osobom przysługuje 

odszkodowanie za tą część nieruchomości, która została przejęta. Organem 

właściwym do wydania decyzji określającą wysokość odszkodowania jest Starosta 

Powiatowy, czyli ten sam organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Wszelkie opóźnienia związane z wydaniem decyzji dotyczą 

działań organu właściwego, czyli Starosty. Radca nie zgodzi się z tym, że 

jakakolwiek odpowiedzialność o charakterze majątkowym spoczywała na Gminie 

w związku z nie wydaniem decyzji w terminie. Taka jest jego opinia w tym zakresie. 

Dodał, że rzeczywiście przysługuje osobie wywłaszczonej uprawnienie do uzyskania 

zwiększonej wysokości odszkodowania, ale wynika to z przepisów ustawy i wiąże się 

to z tym, że taka osoba oddaje szybciej nieruchomość do dyspozycji. Nie jest 

to odpowiedzialność odszkodowawcza, tylko jest to odpowiedzialność związana 

z prawem do uzyskania dodatkowych środków w związku z przekazaniem 

nieruchomości do dyspozycji wcześniej niż wynika to z prawomocności decyzji.  

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się do mecenasa 

Franckiewicza i powiedział, że przepis mówi, że wysokość odszkodowania 

powiększa się o 5% wartości nieruchomości. Skoro Gmina wypłaca odszkodowanie 

i nie jest wydana decyzja, więc kto będzie ponosił za to odpowiedzialność? 

 

Burmistrz Karlina stwierdził, że te dywagacje są przedwczesne i trudno wyrokować, 

jak to się zakończy. Czy ktoś zapłaci to odszkodowanie? Czy ktoś się zwróci? Będzie 

to rozstrzygane na późniejszym etapie. Burmistrz stoi na stanowisku, że jeżeli Gmina 

nie zawiniła, to tych dodatkowych 5% nie powinna płacić. Sądy natomiast są 

niezawisłe i nie wiemy, jak to będzie rozstrzygnięte. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zgodził się 

z wypowiedzią Burmistrza. Dodał, że przepisy zostały tak skonstruowane, że chciał 

tylko się dowiedzieć, jaka jest przyczyna niewydania tej decyzji, jeżeli jest 
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jakakolwiek wiedza na ten temat. Tylko o to mu chodziło. Gmina może ponosić 

odpowiedzialność za zaniedbanie Starostwa Powiatowego w wydaniu tej decyzji.  

 

Pan Łukasz Frankiewicz Radca Prawny Urzędu Miejskiego w Karlinie zabrał głos 

i oznajmi, że nie jest to odpowiedzialność o charakterze odszkodowawczym, tylko 

jest to uprawnienie byłego właściciela nieruchomości do zwiększenia wartości 

odszkodowania o 5%, w przypadku, kiedy ta nieruchomość zostanie przekazana 

szybciej dla inwestora. Dodał, że jako radca w Zarządzie Dróg Wojewódzkich 

zajmuje się drogami w całym województwie i takie zwiększenie jest wypłacane 

powszechnie dla właścicieli nieruchomości, jeśli spełnią warunki wynikające z tego 

przepisu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w momencie, kiedy 

budowała drogę S6 również te dodatkowe 5% wypłacała. Jest to uprawnienie byłego 

właściciela nieruchomości, a nie odpowiedzialność odszkodowawcza. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. Nikt się nie zgłosił, więc oddała głos Panu 

Burmistrzowi.  

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina w tym miejscu podziękował, pogratulował 

oraz wręczył nagrody dwóm sportowcom z Karlina. Wręczył umowę sponsoringową 

Pani Elżbiecie Wójcik, która jako pierwsza w historii karlinianka była na Olimpiadzie. 

Dodał, że sam fakt zakwalifikowania się do najważniejszych zawodów na świecie jest 

dla sportowca ogromnym sukcesem. Nagrodę otrzymał także Pan Radomir 

Obruśniak za zdobycie tytułu zawodowego Mistrza Polski w wadze superpiórkowej. 

Burmistrz wraz z Przewodniczącą jeszcze raz serdecznie pogratulowali sportowcom 

za osiągniecia. 

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

W związku, z tym, że Burmistrz udzielił odpowiedzi na zadane pytania w poprzednim 

punkcie, nie było więcej odpowiedzi na wnioski. 

 

Zmieniło się quorum. Do obrad sesji o godz. 1030 dołączył Radny Leszek Gago. 

Obecnych było 14 radnych. 
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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 5. 

do protokołu). Burmistrz przedstawił także informacje, o wydarzeniach które miały 

miejsce w gminie Karlino w ostatnim miesiącu. Złożył podziękowania na ręce 

organizatorów Dni Dziedzictwa w Lubiechowie Kościele. Odbyła się tam również 

licytacja obrazów namalowanych przez gości z Niemiec, a środki z niej będą 

przeznaczone na remont Kościoła. Jest robiony tam remont drzwi oraz wymieniono 

kilka okien. Dodał, że w dalszym ciągu szukane są źródła zewnętrzne na 

sfinansowane remontu w tym Kościele. Burmistrz wspomniał o otwarciu siłowni 

w Parku przy ul. Moniuszki. Liderem tej grupy inicjatywnej, która pozyskała środki 

z KARR-u była Pani Grażyna Tomczyk. Otwarto także Boisko w Karlinku. 

Tu podziękowania należą się Panu Sołtysowi Piotrowi Świętlickiemu. Zostało 

to wykonane za środki pochodzące z KARR-u. Została postawiona także wiata 

w Kowańczu z inicjatywy KGW „Sikoreczki”, które napisały projekt i otrzymały 

wsparcie z Lokalnej Grupy Działania z Gościna. Burmistrz powiedział, również, że 

został w końcu oddany do użytku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Będzie on czynny 3 razy w tygodniu. Każdy, kto ma cokolwiek do oddania może tam 

zawieść. Podkreślił, że warto z tego punktu korzystać. Jest również możliwość 

wypożyczenia za darmo przyczepek do przewiezienia większych gabarytów. 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował również, iż Gmina otrzymała 

wyróżnienie OPZG za działania propagujące szczepienia przeciwko COVID-19. 

Podkreślił, że jest to bardzo nobilitujące, że Gmina Karlino znalazła się w gronie 

takich miast jak Kraków czy Słupsk. Dodał, że jest to potwierdzeniem na to, że to co 

robimy jest właściwe. W dalszej części wystąpienia przekazał informację, że Prezes 

KTBS w Karlinie składa wniosek o udzielenie kredytu na budowę budynku TBS na 

osiedlu Biedronka, a następnie po otrzymaniu zgody na budowę zostanie złożony 

kolejny wniosek na budowę budynku komunalnego. Burmistrz podziękował 

wszystkim biorącym udział w zorganizowanej imprezie „Balu Rolnika”. Zarówno tym, 

którzy w nim uczestniczyli oraz przede wszystkim, którzy ten bal organizowali. 

Burmistrz wracając do tematu z poprzedniej sesji na temat zobowiązania dla firmy 

Wrobis powiedział, że udało się porozumieć z Syndykiem i udało się rozłożyć 

zobowiązanie na 3 raty na 3 lata. Gmina będzie spłacać po niespełna 2 mln zł. 

Pan Waldemar Miśko odniósł się także do sytuacji szczepień w gminie. Stopień 
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wyszepienia jest na poziomie niespełna 40%. Czym młodsza grupa, to wskaźniki są 

mniejsze. Natomiast chcąc zmienić obecny stan od 4 października br. rusza akcja 

szczepień po wsiach w sposób określony w harmonogramie i w ramach niego 

codziennie do 3 wsi będzie dojeżdżał punkt mobilny, aby każdy chętny, który chce 

mógł jeszcze się zaszczepić. Na koniec Burmistrz zaprosił wszystkich na 7 Przegląd 

Piosenki Prawdziwej, który obędzie się 15 października 2021 r. w Homanit Arenie. 

 

Radni nie mieli pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad.  

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zarządziła 

10 minutową przerwę w obradach 

 

Zmieniło się quorum o godz. 1100 obrady opuścił Radny Krzysztof Bednarz. 

Obecnych było 13 radnych. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina w tym miejscu zabrał głos i uzupełnił 

swoją informację. Powiedział, że na dniu Rolnika zostali wyróżnieni rolnicy. Z powodu 

nieobecności wyróżnił Panią Beatę Klepuszewską wraz z mężem i wręczył jej 

pamiątkowy puchar dla rolnika. 

  

5. Wykonanie budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2021 roku. 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Karlino za I półrocze 2021 roku została 

załączona do protokołu (załącznik nr 6. 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 2021 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. 

 



Strona 11 z 17 
 

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 XXXIX/386/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu). 

 

6. Informacja dotycząca działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” 

w Karlinie za 2020 rok. 

Informacja dotycząca działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie 

przygotowana przez Panią Annę Pawłowską Dyrektora WTZ „Iskierka” w Karlinie 

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

 

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

punktu.  

 

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki Energetyka Cieplna została załączona 

do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu). 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

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

2021, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

 

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

 



Strona 12 z 17 
 

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 XXXIX/387/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 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 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 XXXIX/388/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

c) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego 

i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, 

wyznaczania inkasentów i określenia wartości wynagrodzenia za inkaso, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/389/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   
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Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 12. do protokołu). 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/390/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

e) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/391/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

f) udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/392/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

g) 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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXIX/393/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

h) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy 

Karlino- obręb Karścino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/394/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   
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Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 17. do protokołu). 

 

i) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie miasta 

Karlino- obręb 0004 m. 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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXIX/395/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

j) wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej na 

terenie gminy Karlino- obręb Daszewo, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/396/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

k) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karlino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/397/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

l) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały 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 XXXIX/398/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

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

 

m) nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta 

Karlino- obr. 0003 m. 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 13. radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  
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liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXIX/399/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 28 września 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 22. 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 XXXIX 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 

28.09.2021 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1111 dokonała zamknięcia XXXIX 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 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. 

 


