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Protokół Nr XXXI/21 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 26 lutego 2021 roku 

 

Otwarcia XXXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1001 w auli Karlińskiego 

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

Zastępcę Burmistrza, Pana Sekretarza, Panią Skarbnik, Radcę Prawnego, radnych 

Rady Miejskiej w Karlinie oraz 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 XXXI 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 25.02.2021 

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 14. podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad. Nieobecny był Pan Krzysztof Bednarz 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, 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 projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Karlino. 
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Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż projekt uchwały został wysłany do radnych na skrzynki email 

w dniu 24.02.2021 r.  

 

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

przeszli do głosowania.  

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 11k. projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 

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

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Informacja na temat działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie w 2020 roku. 

6. Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie 

w 2020 roku. 

7. Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych w Urzędzie 

Miejskim w Karlinie za 2020 rok. 

8. Podsumowanie ferii zimowych na terenie Gminy Karlino: 

a) Zakład Oświaty w Karlinie, 

b) Karliński Ośrodek Kultury, 

c) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 
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9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Karlinie za rok 2020. 

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

Karlino. 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku, 

b) rozpatrzenia petycji, 

c) poparcia Rady Miejskiej w Karlinie dla stanowiska Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego dotyczącego sytuacji gospodarczej gmin 

turystycznych województwa zachodniopomorskiego, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty, 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

g) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino, 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino, 

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego 004 Karlino, 

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino w części obrębu geodezyjnego Daszewo, 

k) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino. 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

13. Zakończenie XXXI sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1005 na sesje przyszedł Pan Krzysztof Bednarz 

radny Rady Miejskiej w Karlinie, obecnych było 15 radnych  

 

1c. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z XXX sesji Rady Miejskiej wraz z zapisem dźwiękowym 

został przesłany do radnych na skrzynki mailowe, był też wyłożony do wglądu 
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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 XXX 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 XXX 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 wpłynęła m.in. korespondencja dotycząca 

sprawozdania za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Gminę Karlino oraz dwie petycje, jak również pismo Wojewody 

Zachodniopomorskiego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXX/298/21 

Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Karlino, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które 

dofinansowanie może być przyznane. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Nie zgłoszono żadnych wniosków ani informacji.  
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3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

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

następnego. 

 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił sprawozdanie o pracy 

w okresie międzysesyjnym, które zostało załączone do protokołu (załącznik nr 4. 

do protokołu). W dalszej części swojego wystąpienia Burmistrz poinformował, 

że w ramach instrumentu Unii Europejskiej tzw. ZIT gmina będzie realizowała 

ścieżkę od Homanitu poprzez Daszewo, Mierzyn do granicy z gminą Dygowo 

w kierunku na Skoczów. A drugi odcinek tej ścieżki będzie biegł od ścieżki 

w Lubiechowie w miejscu, gdzie przecina się z drogą gminną w kierunku 

na Kłopotowo. Następnie poinformował, że odbyło się spotkanie parlamentarzystów, 

którzy zostali wybrani z województwa zachodniopomorskiego, czyli posłowie, 

senatorowie oraz konwent wójtów, burmistrzów i prezydentów województwa 

zachodniopomorskiego. Spotkanie dotyczyło prezentacji tego, o co w tej chwili 

zarząd województwa, przede wszystkim Pan Marszałek zabiegają w ministerstwie i 

rządzie. Otóż w tej mijającej perspektywie na województwo zachodniopomorskie 

przypadało na wszystkie działania, czy to fundusz spójności czy fundusz społeczny, 

program rozwoju obszarów wiejskich około 1.600.000.000 euro. Teraz na nowy okres 

programowy rozdzielono tak środki, że na nasze województwo przypada 

1.300.000.000 euro, czyli 300.000.000 euro mniej, ale rząd podjął decyzję, że 

zostawił ponad 7 miliardów euro jako rezerwę do rozdzielenia pomiędzy 

województwa. Marszałek razem z zarządem podjęli starania o to, żeby z tej puli 

pozyskać 800.000.000 euro dla naszego województwa. Pan Waldemar Miśko 

poruszył również kwestie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie 

oraz wysokości tej opłaty kształtującej się w gminach ościennych. A następnie 

przekazał informacje dotyczące szczepień wśród mieszkańców miasta i gminy 

Karlino oraz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w tę akcję. 

 

W dalszej części punktu Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina wraz z Panem 

Piotrem Woś Zastępcą Burmistrza i Panią Beatą Klepuszewską Przewodniczącą 

Rady Miejskiej w Karlinie wręczyli podziękowania oraz kwiaty za dotychczasową 

współpracę oraz zaangażowanie Panu Adamowi Załuskiemu ustępującemu Zastępcy 
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Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, Panu Markowi Biełookiemu 

obecnemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzkie oraz Panu 

Markowi Michalskiemu obejmującemu funkcje Komendanta Komisariatu Policji 

w Karlinie.   

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1045 sesje opuścił Pan Krzysztof Bednarz radny 

Rady Miejskiej w Karlinie, obecnych było 14 radnych. 

 

5. Informacja na temat działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie w 2020 roku. 

Informacja dotycząca działalności Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Karlinie w roku 2020 przygotowana przez Pana Andrzeja Nowak 

Prezesa Zarządu 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 działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie 

w 2020 roku. 

Informacja na temat działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie w roku 

2020 przygotowana przez Panią Annę Paduch Dyrektora Zakładu Gospodarki 

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

 

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

punktu.  

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie poprosiła, 

aby w informacjach przygotowywanych na przyszłe sesje zdjęcia lokali dołączane 

do sprawozdanie były opisywane. 
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7. Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych 

w Urzędzie Miejskim w Karlinie za 2020 rok. 

Informacja Kierownika Referatu ds. Lokalowych i Mieszkaniowych w Urzędzie 

Miejskim w Karlinie w roku 2020 przygotowana przez Panią Patrycję Florczyk 

została załączona do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

8. Podsumowanie ferii zimowych na terenie Gminy Karlino: 

a) Zakład Oświaty w Karlinie, 

Informacja w sprawie podsumowania ferii zimowych w zakresie realizowanym przez 

szkoły przygotowana przez Panią Teresę Plichtę-Lessnau Dyrektora Zakładu 

Oświaty w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

b) Karliński Ośrodek Kultury, 

Informacja w sprawie podsumowania ferii zimowych w zakresie realizowanym przez 

Karliński Ośrodek Kultury przygotowana przez Panią Małgorzatę Kolicką Dyrektora 

Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie została załączona do protokołu 

(załącznik nr 9. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

d) Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych. 

Informacja w sprawie podsumowania ferii zimowych w zakresie realizowanym przez 

Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych przygotowana przez 

Panią Emilię Filipowicz Prezesa ZOSTiR została załączona do protokołu (załącznik 

nr 10. do protokołu). 
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Radni nie mieli pytań do przedstawionej informacji, zatem przeszli do następnego 

punktu.  

 

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Karlinie za rok 2020. 

Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Karlinie została przedstawiona przez Panią Katarzynę Kulik Przewodniczącą 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Informacja została załączona do protokołu 

(załącznik nr 11. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

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

Karlino. 

Informacja o pracy Rady Powiatu Białogardzkiego przygotowana przez Panią Beatę 

Pawlik i Pana Marka Anusz radnych Rady Powiatu Białogardzkiego z terenu Gminy 

Karlino została załączona do protokołu (załącznik nr 12. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

11. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że to, że nie ma funduszu 

sołeckiego, nie oznacza, że nie będziemy inwestować na terenach wiejskich. 

Największa spodziewana inwestycja pod warunkiem otrzymania dofinansowania, 

to droga w Kowańczu. Następnie podkreślił, że ten przyszły rok jest ostatnim bez 

funduszu sołeckiego i w następnym roku już nie będziemy takiej uchwały musieli 

podejmować. 

 



Strona 9 z 14 
 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/313/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

b) rozpatrzenia petycji, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/314/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

c) poparcia Rady Miejskiej w Karlinie dla stanowiska Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego dotyczącego sytuacji gospodarczej gmin 

turystycznych województwa zachodniopomorskiego, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/315/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   
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Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 15. do protokołu). 

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej 

opłaty, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/316/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/317/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

f) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  
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liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/318/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

g) zbycia nieruchomości położonej na terenie miasta 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/319/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

h) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/320/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 



Strona 12 z 14 
 

i) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu 

geodezyjnego 004 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/321/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

j) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino w części obrębu 

geodezyjnego Daszewo, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/322/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

k) wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino. 

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, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXI/323/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 26 lutego 2021 r.   

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

 

 

12. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pan Krzysztof Chrzanowski radny Rady Miejskiej w Karlinie poinformował, że ma 

dwa pytania. Pierwsze, czy można byłoby zapoznać się z ofertami złożonymi na park 

na Waryńskiego, drugie pytanie, czy są prowadzone jakieś prace czy uzgodnienia 

dotyczące zalewu nad Radwią. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odnosząc się do pytania dotyczącego 

dokumentacji w sprawie złożonych ofert dotyczących rewitalizacji parku 

na ul. Waryńskiego poinformował, że jeżeli nie ma przeciwskazań prawnych to jak 

najbardziej tak. Natomiast jeżeli chodzi o przebudowę progu na białogardzkiej 

i zbiornika zapewne już byłoby to zrobione, gdyby nie to, iż kiedyś popełniono 

samowole dotyczącą tego progu podwyższenia. Toczyło się postępowanie inspektora 

nadzoru budowlanego, koniec końców inspektor wojewódzki umorzył to 

postępowanie w sprawie samowoli, ponieważ nie ma nigdzie żadnych dokumentów. 

Przyjął stanowisko, jak nie ma dokumentów, nie ma sprawy. Wody Polskie w każdej 

chwili mogą przystąpić do tego, żeby ten próg zaprojektować razem ze zbiornikiem 

i wykonać remont tego progu czy przebudowę. Mają pieniądze, są gotowi. Następnie 

Burmistrz poinformował, że będzie chciał porozmawiać właśnie z Wojewódzkim 

Inspektorem Nadzoru Budowlanego, bo gdyby Wody Polskie dostały nakaz np. 

na remont, to oni do tego przystąpią, zrobią opracowanie, ustalą właściwą wysokość 

tego progu. Wola jest, pieniądze też są tylko procedury administracyjne blokują, żeby 

pójść krok do przodu. 

 

Pan Krzysztof Chrzanowski radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się 

z pytaniem, czy nie można wyegzekwować przywrócenia stanu pierwotnego? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że będzie rozmawiał 

z instytucjami, żeby ktoś podjął decyzję czy to będzie Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego, czy ktokolwiek inny, aby zacząć działać.  
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Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 

 

 

13. Zakończenie XXXI 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    

26.02.2021 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1111 dokonała zamknięcia XXXI 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 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. 


