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Protokół Nr XXXVII/21 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 27 sierpnia 2021 roku 

 

 

Otwarcia XXXVII 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 i Sekretarza, sołtysów, radnych Rady Miejskiej w Karlinie, 

jak również wszystkich zaproszonych gości. Jednocześnie Przewodnicząca 

przypomniała wszystkim obecnym, iż 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie 

mieli możliwość przekazania swoich wystąpień w formie pisemnej, kierowanych 

bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej, lub na adres email w terminie 

do 27.008.2021 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 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? 

 

Nie zostały zgłoszone propozycje zmian do porządku obrad.  
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Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej oraz XXXVI 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. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. 

6. Informacja dotycząca działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2020 rok. 

7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim. 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karlino na lata 2014-2032”, 

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

c) 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, 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków, 

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie miasta 

Karlino- obręb 0003 m. Karlino, 

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie gminy 

Karlino- obręb Daszewo, 

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie gminy 

Karlino- obręb Lubiechowo, 

h) nabycia udziału w nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- 

obr. 0005 m. Karlino, 



Strona 3 z 21 
 

i) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych 

nazw części miasta Karlino- Witolub, Karlinko, Krzywopłoty, Dębolas i Kolonia 

Miejska, 

j) zmiany uchwały Nr XXXIII/347/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 

26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji 

organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w 

zakresie mobilności na terenie gminy Karlino” 

k) ustanowienia flagi Gminy Karlino i zasad jej używania, 

l) zmiany Statutu Gminy Karlino, 

m) określenia zasad sprawienia pogrzebów osobom zmarłym przez Gminę 

Karlino, 

n) przystąpienia Gminy Karlino do realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby 

Niepełnosprawnej” edycja 2021,  

o) upoważnienia Dyrektora Zakładu Oświaty w Karlinie do załatwienia 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej opłaty za 

wyżywienie. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Zakończenie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej oraz XXXVI nadzwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokoły z XXXV sesji Rady Miejskiej oraz XXXVI nadzwyczajnej 

sesji Rady Miejskiej wraz z zapisami dźwiękowymi zostały przesłane do radnych na 

skrzynki mailowe, były też wyłożone do wglądu w Biurze Rady, a wszystkie 

dotychczas zgłoszone uwagi i poprawki zostały w nich uwzględnione, a następnie 

zwróciła się z pytaniem, czy są inne uwagi do treści protokołów?  

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

Za przyjęciem protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Karlinie, głosowało 15. 

radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

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

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

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

 

Za przyjęciem protokołu z XXXVI nadzwyczajnej 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 XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej został 

przyjęty. 

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

 

2. Wolne wnioski i informacje. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające 

nieważność uchwały Nr XXXIV/356/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 maja 

2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wpłynęły również dwa pisma od 

Prokuratury Rejonowej w Białogardzie dotyczące badania zgodności z prawem aktów 

prawa miejscowego. Wpłynęła także odpowiedź na zadane pytania podczas 

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Karlinie dotycząca problematyki rozliczania 

kosztów centralnej ciepłej wody w budynku przy ul. Szymanowskiego 9 oraz 

odpowiedź Burmistrza na zadane pytanie podczas XXXVI sesji nadzwyczajnej 

zadane przez Radnego Chrzanowskiego. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

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

 

Pani Oliwia Patyk-Sadowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie zabrała głos 

i powiedziała, że na posiedzeniu Komisji był poruszany temat zmiany Statutu Rady 

Miejskiej. Dodała, że niedopuszczalnym jest notoryczne przychodzenie na sesje 
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Rady Miejskiej na kilka minut tylko po to, żeby podpisać listę obecności, aby móc 

pobierać dietę z tytułu udziału w sesji. Chciałaby, żeby został zmieniony zapis, że 

trzeba być na całej sesji, żeby taką dietę otrzymać. 

 

Pani Barbara Anklewicz Radna Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła się do 

mieszkańców z prośbą o głosowanie na Koło Gospodyń Wiejskich „Sikoreczki” 

w plebiscycie Bitwa Regionów. Dodała, że głosować można do 31 sierpnia br. 

Głosowanie jest darmowe wystarczy tylko wejść na stronę i zagłosować. Poprosiła 

bardzo o wsparcie. Powiedziała, że KGW „Sikoreczki” jadą w tym roku na 

ogólnopolskie dożynki do Częstochowy i będą konkurować z pozostałymi 

województwami. 

 

Pan Grzegorz Baciejowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zadał pytanie 

odnośnie budowy drogi rowerowej z Mierzyna do Daszewa. Zapytał, jak będzie 

z płaceniem podatku w momencie wywłaszczenia właścicieli z tych gruntów. Czy 

podatek zostanie odliczony od wywłaszczonego gruntu, czy nie? 

 

Pan Leszek Gago Radny Rady Miejskiej w Karlinie odniósł się do pytania 

zadanego przez Radnego Baciejowskiego i powiedział, że już wcześniej było 

wiadomo, jak będzie z podatkami. Ponadto dodał, że mieszkańcy Mierzyna bardzo 

się cieszą, że w końcu ta ścieżka rowerowa będzie.  

 

W tym miejscu Burmistrz Karlina oraz Przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Karlinie 

wręczyli nagrody konkursie „Najładniejsza Wieś 2021”. Wyniki tego konkursu 

przedstawiają się następująco: 

I – kategoria do 100 mieszkańców: 

▪ Zwartowo – I miejsce – 26 pkt - przyznano nagrodę w wysokości 2.000 zł., 

▪ Poczernino – II miejsce- 23 pkt - przyznano nagrodę w wysokości 1.000 zł.  

 

II – kategoria powyżej 100 mieszkańców: 

▪ Domacyno- I miejsce-28 pkt- przyznano nagrodę w wysokości 1.200 zł.  

▪ Lubiechowo-II miejsce- 26 pkt- przyznano nagrodę w wysokości 1.000 zł.  

▪ Krukowo- III miejsce- 24 pkt- przyznano nagrodę w wysokości 800 zł.  
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3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zachęcił do głosowania na KGW 

„Sikoreczki” w plebiscycie Bitwa Regionów. Dodał, że jeśli chodzi o podatki, to będzie 

to zgodnie z obowiązującymi przepisami i właściciele nie będą płacili za grunty, 

z których zostali wywłaszczeni. Burmistrz odniósł się również do pytań zadanych 

podczas posiedzeń komisji dotyczących oświetlenia przy ul. Leśnej. Powiedział, że 

do końca września mają być położone kable, a do około 22 października mają stanąć 

tam lampy. Będzie to monitorowane i sprawdzane. 

 

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 dodał, że Gmina przegrała sprawę z firmą Wrobis i jest do 

zapłacenia z odsetkami blisko 6 mln zł przy budżecie około 74 mln zł. Myśli, że 

Gmina poradzi sobie z tym. Należałoby powiedzieć, jak do tego doszło. I przetarg 

wygrała firma Wrobis z Wrocławia. Kilka miesięcy po tym, jak ta firma weszła na 

budowę wykonawcy chcieli rozmawiać o zmianach dotyczących tej inwestycji, ale 

ustawa o zamówieniach publicznych stanowi, że nie można zmieniać technologii, 

jakości, wyposażenia, materiałów użytych, chyba, że jest to propozycja zmian, za 

którą idzie jakość i potencjalnie jest tańsza. Wykonawca proponował wiele zmian, 

które pogarszały jakość wykonania tego obiektu i jakość wyposażenia. 

Oficjalnie Wrobis przyznał się, że zaniżyli swoją ofertę o około 2 mln zł, tylko dlatego, 

żeby wygrać przetarg. Chcieli zmienić technologię wykonania kręgielni i dzięki temu 

odrobiliby te straty w wysokości 2 mln zł. Gmina nie zgodziła się na to. Zgodnie 

z umową firma zażądała potem gwarancji płatności, instrument, który daje 

wykonawcy pewność, że jeżeli Gmina nie zapłaci swoich zobowiązań, to wtedy bank 

zapłaci, jest to tzw. gwarancja bankowa.  Został zmieniony budżet, przygotowano 

wtedy około 350 000 zł oraz były rozmowy z bankiem BGŻ. W momencie, kiedy było 

wszystko przygotowane i Gmina szykowała się do podpisania umowy gwarancji 

płatności z bankiem, Pani Dyrektor Banku z Koszalina zadzwoniła i powiedziała, że 

Gmina nie dostanie tej gwarancji, ponieważ centrala z Poznania się nie zgodziła, 

wycofała swoją zgodę. Wcześniej ta zgoda była, bo był już sporządzony projekt 
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umowy. Można snuć różne domysły, dlaczego tak się stało, jednakże doprowadziło to 

do tego, że odmówiono Gminie udzielenia gwarancji. Wykonawca zszedł z budowy 

i zażądał kar umownych, które były zapisane w umowie plus nierozliczone faktury. 

Dodał, że jeśli mielibyśmy to spłacić na raz to Gmina wejdzie w program naprawczy. 

Syndyk jest otwarty na rozmowy i będą trwały negocjacje, aby to rozłożyć na raty. 

Jeśli się to uda to Gmina jest bezpieczna. Będzie możliwe realizowanie, tego co jest 

realizowane do tej pory oraz będą realizowane nowe zadania, które są zaplanowane 

chociażby z Polskiego Ładu, o którym tyle się mówi. We wtorek tj. 30.08 br. Burmistrz 

jedzie do Wrocławia do Syndyka i będą rozmowy w tym zakresie. Jeśli Syndyk się 

nie zgodzi, to będzie bardzo ciężki czas. Myśli, że mimo to Gmina poradzi sobie z tą 

sytuacją. Jeśli będą już dogadane warunki spłaty tej zaległości, zostanie to podane 

do publicznej wiadomości. Dodał, że to już koniec złych wiadomości i wszystko 

oprócz tego jest w porządku. Burmistrz powiedział, że otworzyła się u nas nowa firma 

branży rolniczej Grabis, która handluje maszynami rolniczymi. Jest to bardzo 

optymistyczne, gdyż jest to możliwość nowych miejsc pracy oraz kolejne podatki do 

budżetu Gminy. 

W nawiązaniu do Polskiego Ładu Burmistrz powiedział, że w ramach którego rząd 

przygotował dla samorządów wszystkich szczebli program inwestycji strategicznych 

Gmina złożyła 3 wnioski. Należy podkreślić, że samorządy wszystkich szczebli 

w całej Polsce w ciągu roku wydają na inwestycje około 50 mld zł. Rząd poprzez 

Bank Gospodarstwa Krajowego przygotował kwotę w pierwszym konkursie, który już 

się zakończył, bo był do 15 sierpnia br., 20 mld zł. Tam są cztery priorytety. Będzie 

jeszcze ogłoszonych we wrześniu 10 mld zł i będzie można po raz kolejny składać 

wnioski i w przyszłym roku również. Tak jak wspomniał są cztery priorytety. 

Z dofinansowaniem najwyższym w priorytecie pierwszym można m.in. robić drogi, 

inwestycje dotyczące gospodarki odpadami, inwestycje wodno-kanalizacyjne 

i ochrona powietrza. W tym priorytecie dofinansowanie w postaci dotacji czy 

gwarancji wynosi 95%. Jest to poziom niespotykany do tej pory, jeżeli chodzi 

o jakiekolwiek źródła zewnętrzne, unijne czy rządowe. Z punktu widzenia 

inwestycyjnego jest to bardzo dobry instrument. Ważnym jest, że jeżeli na drogi 

będzie tyle wniosków, że wyczerpią tą pulę 20 mld zł, to inwestycje zgłoszone 

z następnych priorytetów nie będą rozpatrywane. Gmina złożyła 3 wnioski na 

3 inwestycje tj. na drogę w Kowańczu na drogę przy ul.  Okrzei w Karlinie oraz 

budowę Pump Trucka. Drogi są w priorytecie pierwszym, a budowa Pump Trucka 
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w priorytecie drugim. Wnioski są bardzo proste, należy tylko dobrze oszacować 

wartość inwestycji. Decyzje dotyczące tych wniosków mają zapaść w ciągu miesiąca. 

Gdyby Gmina nie załapała się na tą pulę pieniędzy to może ponownie złożyć 

wniosek. Dodał, że Gmina złożyła również wniosek do KOWR-u na budowę drogi 

w Karścinie.  

Została także sprzedana Spółka Energetyka Cieplna w Karlinie. Nabywcą została 

firma Kogeneracja Zachód, która kupiła Energetykę za 4,5 mln zł, wcześniej także 

kupili Energetykę Cieplną w Białogardzie. Jest to także firma, która będzie 

dostarczała energię elektryczną do firmy Scanrad, a właściwie już teraz Injun.  

Kolejna informacja dotyczyła Kościoła w Lubiechowie. Szukane są źródła 

finansowania zewnętrznego. Będzie w tym roku jeszcze konkurs na pieniądze unijne 

z Regionalnego Programu Operacyjnego i na pewno taki wniosek zostanie złożony 

i będą starania w tym zakresie, aby środki zostały pozyskane. 

Burmistrz wspomniał także o szkole średniej w Karlinie, a właściwie o internacie przy 

tej szkole. Od nowego roku w Zespole Szkół w Karlinie będzie 80 miejsc 

w internacie. Zostanie dołożone jedno łóżko w każdej sali, czyli zamiast dwóch łóżek 

będą trzy. Takie jest zainteresowanie i zapotrzebowanie. 

Inwestycje biznesowe firm, które znajdują się terenie Gminy to m.in. to 

przygotowanie fundamentów i podłoża pod budowę nowej hali o powierzchni 1 ha 

firmy Injun. Inwestor planuje, że w lipcu przyszłego roku ten zakład zostanie 

uruchomiony.  W tym roku zacznie się budowa nowych hal firmy Homanit. Budowa 

także będzie na przestrzeni roku następnego. Hale te będą zlokalizowane między 

obecnymi halami, a droga wojewódzką. Będzie tam, także nowy wjazd, który będzie 

zaraz za przejazdem kolejowym w drodze na Kołobrzeg. Burmistrz poinformował 

także o tym, że w październiku br. ruszy Zakład Aktywizacji Zawodowej przy 

ul. Szczecińskiej w Karlinie. W tej chwili są tam kończone elewacje. Jest to ogromna 

szansa dla mieszkańców, którzy będą tam pracować. 

Burmistrz przedstawił kilka informacji dotyczących szczepień przeciwko COVID 19. 

Powiedział, że wskaźnik osób wyszepionych w naszej gminie jest bardzo niski 

i stanowi około 40%. Czym młodsza grupa wiekowa, tym osób zaszczepionych jest 

coraz mniej. Dzienny przyrost jest na poziomie kilku osób. Pierwszą dawką mamy 

zaszczepionych 3686 osób, natomiast dwiema dawkami 3473 osoby. Dobrą 

informacją jest to, że jeżeli chodzi o wskaźnik zaszczepienia osób powyżej 60 r.ż., 

to jest on na poziomie około 80%.  



Strona 9 z 21 
 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina pogratulował dwóm sołectwom, które 

przystąpiły do konkursu i otrzymały granty. Można było pozyskać do 10 tys. zł na 

zadania realizowane w sołectwach. W tym roku te granty pozyskały Karlinko i Garnki. 

Wspomniał także o rocznicy 75- lecia OSP w Karlinie. Była to bardzo fajna 

uroczystość i jest to naprawdę budujące, że są tak duże tradycje. Są rodziny, które 

od samego początku tworzyły tą straż pożarną i dalej w niej funkcjonują. Należy 

powiedzieć też, że sportowo osiągnięte zostały dwa duże sukcesy. Mianowicie po raz 

pierwszy w historii mieszkanka Karlina Pani Elżbieta Wójcik wystąpiła na Olimpiadzie 

w Pekinie oraz Pan Radomir Obruśniak został zawodowym Mistrzem Polski w wadze 

piórkowej. Zostaną oni uhonorowani na sesji wrześniowej. Na razie jest problem 

prawny, ale zostanie on rozwiązany. Wymienił także Natalię Walczak z Domacyna, 

która na mistrzostwach świata juniorów zajęła 5 miejsce w zapasach.  

Na koniec wystąpienia Burmistrz poinformował o tym, że TBS w Karlinie 

przygotowuje się do złożenia dwóch wniosków na budowę dwóch budynków na 

osiedlu Biedronka. Kończona jest dokumentacja techniczna i za chwilę zostanie 

złożony także wniosek o pozwolenie na budowę. We wrześniu zostanie złożony 

wniosek na budynek w systemie tbs z kredytem i jak tylko będzie pozwolenie na 

budowę, bo jest to warunek niezbędny do otrzymania dofinansowania na budowę 

drugiego budynku, jako budynku komunalnego. Tak, jak Burmistrz wspominał 

wcześniej będą to inne budynki, jak dotychczasowe. Będzie tam 39 mieszkań 

w pięciu kondygnacjach. Bez piwnic, ale za to z pomieszczeniami gospodarczymi na 

każdym piętrze dla każdego lokalu. Będzie także winda. Jeżeli uda się pozyskać 

to dofinansowanie, to koniec tych inwestycji planowany jest na wiosnę roku 2023. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy ktoś ma pytania do przedstawionych informacji przez Pana Burmistrza? 

 

Pan Grzegorz Baciejowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, co może 

czekać mieszkańców, jeśli Gmina straci płynność finansową. Czy nie możemy 

wcześniej wejść w ten program naprawczy? 

 

Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina odpowiedział, że nie można, nie ma to 

najmniejszego sensu, chce tą zaległość rozłożyć na raty. W momencie, kiedy nie 
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będzie zgody na rozłożenie na raty Gmina od razu z automatu wejdzie w program 

naprawczy. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, dlaczego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SWIZ) nie zagwarantowano 

wykonawcy gwarancji bankowych? 

 

Burmistrz Waldemar Miśko odpowiedział, że nie zapisuje się żadnej gwarancji 

bankowej w SIWZ-ie, tylko w umowie. Każde kwestie dotyczące wykonywania 

inwestycji są uregulowane w umowie. Wzór umowy oraz SIWZ ma do wglądu każdy 

oferent, który chce i który startuje w danym przetargu. 

 

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

nie jest to wymogiem obligatoryjnym, żeby takie gwarancje zapisywać, ale czy akurat 

w tym SIWZ-ie były takie zapisy o tej gwarancji bankowej? 

 

Burmistrz Miśko odpowiedział, że nie, nie było, były natomiast w projekcie umowy 

umowie. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie dopytał, dlaczego zatem 

były w umowie, a później tej gwarancji nie można było uzyskać? Dopiero na etapie 

realizacji Gmina starała się o uzyskanie tej gwarancji bankowej. 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina odpowiedział, że wcześniej nie było takiej 

potrzeby, ponieważ nie było żądania od strony wykonawcy inwestycji. Każda 

gwarancja kosztuje, w tym przypadku ta gwarancja wynosiłaby około 350 000 zł, więc 

też niebagatelna kwota, zatem jeśli wykonawca nie wymagał takie gwarancji, Gmina 

nie występowała o nią. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, dlaczego ten 

cały proces trwał tak długo? Zwrócił się także z pytaniem, jaka jest różnica pomiędzy 

tym, ile Gmina mogła stracić w 2013 roku, a teraz? 
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Burmistrz Karlina nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego proces trwał tak 

długo. 

 

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

trwają długo, jeżeli jest jakiś spór. Musiały być wyjaśniane jakieś kwestie, 

rozbieżności. Dodał, że Gmina teraz jest na łasce Syndyka i biorąc pod uwagę 

sytuację finansową, w jakiej może Gmina się znaleźć, zapytał czy został złożony 

wniosek o rozłożenia na raty tej kary umownej na etapie postepowania 

procesowego? 

 

Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina odpowiedział, że Gmina nie składała takiej 

propozycji, ponieważ była w przekonaniu, że uda się uniknąć kary umownej. W opinii 

naszej kancelarii były szanse na wygranie tego procesu, dlatego walczyliśmy do 

końca. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej dodał, że z ostrożności procesowej 

taki wniosek o rozłożenie na raty należności można było złożyć i w tym momencie 

gmina nie byłaby na łasce Syndyka. 

 

Burmistrz Karlina zgodził się z radnym, jednakże na etapie postępowania Gmina 

myślała, że nie jest to konieczne. Dzisiejsze dywagacje nie mają najmniejszego 

sensu. Teraz, gdy proces się skończył wiemy jaka jest sytuacja, zatem łatwo jest 

teraz mówić, co mogliśmy zrobić. Pokreślił także, że tę sprawę prowadziła wcześniej 

inna kancelaria, a inna, która kończyła sprawę. Walczyliśmy do końca. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej powiedział, mimo że przy 

założeniach, że jest duża szansa, aby Gmina wygrała, zasadnym było złożenie 

wniosku o rozłożenie na raty należności chociażby z ostrożności procesowej. 

Możliwe, że przy przegranej sąd by do takie wniosku się przychylił. 

 

Pan Piotr Sikorski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie zabrał głos 

i powiedział, że zgodnie z regulacjami kodeksu cywilnego żądania gwarancji zapłaty 

nie można wyłączyć przez czynność prawną, więc to czy były zapisy w projekcie 

umowy czy nie, nie ma najmniejszego znaczenia. W sytuacji, kiedy wykonawca 
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wystąpiłby z żądaniem o udzielenie przez Gminę gwarancji bankowej, to Gmina 

musiałaby temu żądaniu sprostać. Gmina poczyniła wszelkie działania, ażeby taką 

gwarancję uzyskać. Był w związku z tym organizowany przetarg, który nie wyłonił 

zwycięscy. Były także prowadzone negocjacje prowadzone w trybie z wolnej ręki, 

które również nie zakończyły się sukcesem, ale nie z przyczyn leżących po stronie 

Gminy. Gmina do samego końca uznawała, że w tym procesie należy wykonywać 

brak zawinienia po swojej stronie, a tym samym, że nie ziściły się przesłanki do 

zejścia z placu budowy i odstąpienia od umowy przez przedsiębiorstwo Wrobis. Jeśli 

zaś chodzi o rozłożenie świadczenia na raty, to zgodnie z regulacjami kodeksu 

postępowania cywilnego, tylko w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może 

rozłożyć należność na raty. Uważa, że przy budżecie, który wynosi około 74 mln zł 

rozłożenie na raty należności nieprzekraczającej 6 mln zł nie można uznać za 

szczególnie uzasadnione. Dodał także, że ich kancelaria wstąpiła do sprawy na 

samym końcu postępowania. Ich rola w głównej mierze opierała się na sporządzeniu 

apelacji i występowania przed sądem II instancji. 

 

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

budżetu jest to może kwota nie duża, ale jeśli Gmina wykazała by swoje wydatki, 

może sąd w tej sytuacji przychyliłby się do wniosku. Zgodził się z Radcą, że są to 

dywagacje w tym momencie, ale gdyby Gmina złożyła taki wniosek, w tym momencie 

wiedzielibyśmy na czym stoimy i nie bylibyśmy zdani na decyzję Syndyka. Na koniec 

zapytał, czy takie gwarancje bankowe można było uzyskać przed wyborem 

wykonawcy inwestycji lub czy można było uniknąć tych gwarancji, żeby 

przedsiębiorstwa wykonujący inwestycję nie mógłby tego zażądać? 

 

Pan Piotr Sikorski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedział, 

że gwarancji udziela się na żądanie wykonawcy. Nie da się wyłączyć możliwości 

żądania gwarancji przez czynność prawną, zatem nie można było wyłączyć 

w SIWZie czy w załączniku do SIWZ-u, czyli umowę, że wyłącza się zapis dotyczący 

żądania gwarancji przez wykonawcę. 

 

Pan Krzysztof Bednarz Radny Rady Miejskiej w Karlinie zapytał, raz jeszcze, czy 

była możliwość uzyskania gwarancji przed wyborem wykonawcy inwestycji? 
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Pan Piotr Sikorski Radca Prawny w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedział, 

że nie wie tego. Moglibyśmy znowu dywagować. Nie jest on przedstawicielem banku, 

więc to pytanie nie do niego. 

 

Pani Oliwia Patyk-Sadowska Radna Rady Miejskiej w Karlinie powiedziała, że nie 

rozumie, co ma na celu ta dyskusja. Dodała, że jako radni powinni interesować się 

sprawami jak było w trakcie i wtedy ewentualnie wychodzić z propozycjami, jak wyjść 

z sytuacji, aby było najlepiej. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie Pani Beata Klepuszewska zakończyła 

dyskusję nad przegraną sprawą z firmą Wrobis i przeszła do kolejnego punktu 

porządku obrad. 

 

5. Przygotowanie szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. 

 

Informacja dotycząca przygotowania szkół do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 

2021/2022 przygotowana przez poszczególnych dyrektorów szkół została załączona 

do protokołu (załącznik nr 5. do protokołu).  

 

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

punktu.  

 

6. Informacja dotycząca działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej za 2020 rok. 

 

Informacja dotycząca działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

za 2020 rok ostała załączona do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu).  

 

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

punktu.  
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7. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim. 

 

Informacja powiatowego Urzędu Pracy w Białogardzie na temat bezrobocia 

w Powiecie Białogardzkim przygotowana przez Dyrektora PUP w Białogardzie Pana 

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

 

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

punktu.  

 

Zmieniło się quorum. O godzinie 1125 Pani Danuta Butrym Radna Rady Miejskiej 

w Karlinie opuściła obrady. 

 

8. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

a) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Karlino na lata 2014-2032”, 

 

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 XXXVII/369/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

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

 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. 

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



Strona 15 z 21 
 

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 XXXVII/370/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

c) 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/371/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

d) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytków, 

 

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, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/372/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

e) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie miasta 

Karlino- obręb 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/373/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/374/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych na terenie gminy 

Karlino- obręb Lubiechowo, 
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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 XXXVII/375/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

h) nabycia udziału w nieruchomości położonej na terenie miasta Karlino- 

obr. 0005 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/376/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

i) wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za 

pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zniesienie urzędowych 

nazw części miasta Karlino- Witolub, Karlinko, Krzywopłoty, Dębolas 

i Kolonia Miejska, 

 

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 XXXVII/377/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

j) zmiany uchwały Nr XXXIII/347/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 

26 kwietnia 2021 roku w sprawie przyjęcia „Kompleksowej koncepcji 

organizacji usług transportowych door-to-door osób z potrzebą wsparcia w 

zakresie mobilności na terenie 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/378/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

k) ustanowienia flagi Gminy Karlino i zasad jej używania, 

 

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, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/379/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

l) zmiany Statutu 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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 11, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/380/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

m) określenia zasad sprawienia pogrzebów osobom zmarłym przez Gminę 

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 14. radnych:  

liczba głosów „za” – 14, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXXVII/381/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

n) przystąpienia Gminy Karlino do realizacji programu „Asystent Osobisty 

Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2021,  
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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 XXXVII/382/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 2021 r.   

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

 

o) upoważnienia Dyrektora Zakładu Oświaty w Karlinie do załatwienia 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczącej opłaty 

za wyżywienie. 

 

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 XXXVII/383/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 27 sierpnia 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? 

 



Strona 21 z 21 
 

Pan Krzysztof Chrzanowski Radny Rady Miejskiej w Karlinie przedstawił 

zapytanie kierowane do Burmistrza Karlina. Zapytanie zostało załączone do 

protokołu (załącznik nr 23. do protokołu).  

 

10. Zakończenie XXXVII 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 

27.08.2021 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1140 dokonała zamknięcia XXXVII 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. 


