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Protokół Nr XXX/21 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 29 stycznia 2021 roku 

 

Otwarcia XXX sesji Rady Miejskiej w Karlinie dokonała Pani Beata Klepuszewska 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie o godzinie 1002 w auli Karlińskiego 

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

Sekretarza, 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 znajduję się na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie.  

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady podkreśliła, że mieszkańcy oraz 

inni zainteresowani, chcący zabrać głos na XXX 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 28.01.2021 

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? 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina złożył wniosek o wycofanie z porządku 

obrad projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino, 

a w jej miejsce wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – 

obręb Daszewo.  
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Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż projekt uchwały radni otrzymali na posiedzeniach stałych komisji 

Rady Miejskiej w Karlinie w dniu 27.01.2021 r. oraz został przesłany na skrzynki 

email w dniu 27.01.2021 r.  

 

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

przeszli do głosowania.  

Za wycofaniem z porządku obrad punktu 7m. projektu uchwały w sprawie 

wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Karlino głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

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

 

Za wprowadzeniem do porządku obrad jako punkt 7m. projektu uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – 

obręb Daszewo głosowało 15. radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. 

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

 

Porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.  

2. Wolne wnioski i informacje.  
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3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2020 roku na terenie Gminy Karlino: 

a) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Karlinie, 

b) informacja Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, 

c) informacja Komendanta Straży Miejskiej w Karlinie, 

d) informacja Komendanta Straży Granicznej w Kołobrzegu, 

e) informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Białogardzie.  

6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy Karlino: 

a) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie,  

b) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynie, 

c) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszewie. 

7. 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) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 

d) 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, 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021, 

f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-

2022,   

g)  wyrażenia zgody na ustanowienia służebności przesyłu, 

h) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb Kowańcz, 

i) zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Karlino – obręb 

Czerwięcino, 

j) wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów najmu, 

k) zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Karlino, 
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l) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

m) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino 

– obręb Daszewo, 

n) określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego 

przez Gminę Karlino do osiedlenia się na terenie gminy Karlino repatrianta 

oraz członków jego najbliższej rodziny, 

o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Karlino na lata 2021-2026, 

p) przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata                   

2021-2023 w Gminie Karlino”, 

r) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w obrębie Daszewo w gminie Karlino, 

s) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa starodrogi drogi 

krajowej nr 6 w m. Karlino – pl. Jana Pawła II i ul. Koszalińska”. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Zakończenie XXX sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

 

1c. przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

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

został przesłany do radnych na skrzynki mailowe, był też wyłożony do wglądu 

w Biurze Rady, a wszystkie dotychczas zgłoszone uwagi i poprawki zostały w nim 

uwzględnione, a następnie zwróciła się z pytaniem, czy są inne uwagi do treści 

protokołu?  

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

Za przyjęciem protokołu z XXIX 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 XXIX sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 
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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 wpłynęła korespondencja z Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania pozytywnej opinii o prawidłowości 

planowanej kwoty długu publicznego oraz pismo od Wojewody 

Zachodniopomorskiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino 

w obrębach geodezyjnych Wietszyno i Daszewo wraz z udzieloną przez Burmistrza 

Karlina odpowiedzią w tej sprawie. 

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.  

 

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 5. 

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

będzie pracował nad projektem technicznym oraz pozwoleniem na budowę 

w związku z budową nowych budynków na osiedlu Biedronka. Natomiast 

w kontekście nowych inwestycji przemysłowych Pan Waldemar Misko poinformował 

o potrzebie zlokalizowania na terenie gminy Karlino tzw. GPZ – głównego punktu 

zasilania. Następnie poinformował, że zostały złożone trzy wnioski inwestycyjne 

pierwszy wniosek dotyczy głównej drogi w m. Karścino, drugi wniosek dotyczy 

remontu i ratowania kościoła w Lubiechowie i kolejny dotyczy budowy drogi 

w miejscowości Poczernino. Na koniec swojego wystąpienia Burmistrz poinformował 
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o organizacji szczepień w gminie Karlino jak również o przesłaniu do grupy 60+ 

pakietu informacyjnego.  

 

Pan Krzysztof Bednarz radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, 

czy jest potrzeba budowy nowych budynków, jak wygląda zapotrzebowanie i czy są 

wolne lokale? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina poinformował, że na liście oczekującej jest 

kilkadziesiąt osób – dotyczy to zapotrzebowania, natomiast jeżeli chodzi o liczbę 

wolnych lokali to nie ma takiej wiedzy. Następnie poinformował, że gmina chcę 

wybudować jeden budynek komunalny, drugi TBS. Jeżeli chodzi o rynek pracy każdy 

przedsiębiorca ma problem z pracownikiem, ponieważ rośnie zapotrzebowanie 

naszych lokalnych firm na pracowników. Musimy budować mieszkania po ta, aby 

przedstawić wspólnie z przedsiębiorcami ofertę – w Karlinie jest praca, jest 

mieszkanie. Budujemy mieszkania, żeby pozyskiwać oprócz naszych mieszkańców, 

których potrzeby będziemy zaspokajać pozyskiwać po prostu nowych mieszkańców. 

 

Radni nie mieli więcej pytań do przedstawionego sprawozdania, zatem przeszli 

do następnego punktu porządku obrad.  

 

 

5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w 2020 roku na terenie Gminy Karlino. 

a) informacja Komendanta Komisariatu Policji w Karlinie, 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2020 na terenie 

Gminy Karlino została przygotowana i przedstawiona w formie prezentacji przez 

Pana Marka Biełookiego Komendanta Komisariatu Policji w Karlinie. 

Prezentacja została złączona do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu).   

 

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

punktu.  
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b) informacja Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie, 

Pan Robert Brzozowski Komendant Powiatowy Policji w Karlinie odniósł się do 

przedstawionej informacji przez Pana Marka Biełookiego Komendanta Komisariatu 

Policji w Karlinie, a następnie podziękowała Burmistrzowi oraz radnym Rady 

Miejskiej w Karlinie za dotychczasową współpracę.  

 

Pan Robert Brzozowski Komendant Powiatowy Policji w Karlinie na ręce Burmistrza 

Karlina złożył pisemne podziękowania.  

 

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

punktu.  

 

c) informacja Komendanta Straży Miejskiej w Karlinie, 

Informacja w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2020 na terenie 

Gminy Karlino przygotowana przez Pana Jacka Miron Komendanta Straży 

Miejskiej w Karlinie została załączona do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu).  

Na sesji Pan Jacek Miron przedstawił powyższą informację w formie prezentacji. 

Prezentacja została złączona do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu).   

 

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

punktu.  

 

d) informacja Komendanta Straży Granicznej w Kołobrzegu, 

Informacja z działalności Państwowej Straży Granicznej w Kołobrzegu w okresie 

od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie miasta i gminy Karlino przygotowana 

przez Pana Romana Biernackiego Komendanta Placówki Straży Granicznej 

w Kołobrzegu została załączono do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

 

 



Strona 8 z 18 
 

e) informacja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Białogardzie. 

Informacja z działalności Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie 

w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na terenie miasta i gminy Karlino 

przygotowana przez Pana Jacka Szpuntowicz Komendanta Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie została załączono do protokołu 

(załącznik nr 10. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina podziękował przedstawicielom wszystkich 

służb mundurowych za dotychczasową współpracę.  

 

Zmieniło się quorum o godzinie 1142 sesję opuścili Panie Katarzyna Kulik i Oliwia 

Patyk-Sadowska oraz Pan Krzysztof Bednarz radni Rady Miejskiej w Karlinie, 

obecnych było 12 radnych.  

 

 

6. Informacja na temat działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

Gminy Karlino: 

a) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie,  

Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie przygotowana przez 

Pana Kazimierza Wójcik Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie 

została załączona do protokołu (załącznik nr 11. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

b) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynie, 

Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Domacynie przygotowana 

i przedstawiona na sesji przez Panią Ewę Znaczko Prezesa Zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Domacynie została załączona do protokołu (załącznik nr 12. 

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

punktu.  

 

c) informacja Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszewie. 

Informacja z działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Daszewie przygotowana 

przez Pana Marcina Łepecki Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Daszewie została załączona do protokołu (załącznik nr 13. do protokołu). 

 

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

punktu.  

 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

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

2021, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 9, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/295/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

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

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 9, 
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liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 1, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/296/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 8, 

liczba głosów „przeciwnych” – 2,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/297/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

d) 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, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/298/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   
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Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 17. do protokołu). 

 

 

e) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2021, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/299/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-

2022,   

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/300/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 19. do protokołu). 
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g)  wyrażenia zgody na ustanowienia 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 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/301/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

h) zbycia nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino – obręb 

Kowańcz, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/302/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

i) zbycia nieruchomości położonych na terenie gminy Karlino – obręb 

Czerwięcino, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  
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liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/303/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

j) wyrażenia zgody na zawarcia kolejnych umów najmu, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/304/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

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

 

 

k) zamiany nieruchomości położonych na terenie miasta i 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 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/305/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 24. do protokołu). 

 

 



Strona 14 z 18 
 

l) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały. 

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina odniósł się do proponowanej 

podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informując m.in., 

że w związku z ogłoszonym przetargiem i wyłonionym wykonawcą na następne 2 lata 

zwiększeniu uległy koszty, jeżeli chodzi o zbiórkę, zagospodarowanie i całość 

funkcjonowania systemu odpadowego w gminie Karlino. Gmina musi ustalić takie 

stawki, żeby ten system się samo bilansował, gmina nie może do tego dokładać, nie 

może też na tym zarabiać. 

 

Pan Leszek Gago radny Rady Miejskiej w Karlinie zwrócił się z pytaniem, czy 

w związku z budową PSZOK stawki za odpady komunalne nie powinny ulec 

zmniejszeniu? 

 

Pan Piotr Woś Zastępca Burmistrza Karlina poinformował, że PSZOK to też są 

koszty funkcjonowania tego miejsca, aby można było w dowolnym momencie, 

zawieść odpady będzie wymagało to zatrudnienia pracownika, a później odbioru tych 

odpadów przez firmę przewozową. PSZOK też będzie generował koszty. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 7, 

liczba głosów „przeciwnych” – 3,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/306/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 25. do protokołu). 
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m) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy 

Karlino – obręb Daszewo, 

Komisji Budżetu, Zdrowia, Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty, Komisja 

Mieszkaniowa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały projekt uchwały 

pozytywnie. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karlinie nie opiniowała projektu 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/307/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 26. do protokołu). 

 

 

n) określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla 

zaproszonego przez Gminę Karlino do osiedlenia się na terenie gminy 

Karlino repatrianta oraz członków jego najbliższej rodziny, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/308/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 27. do protokołu). 
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o) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Karlino na lata 2021-2026, 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/309/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 28. do protokołu). 

 

 

p) przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata                   

2021-2023 w Gminie 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 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/310/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 29. do protokołu). 

 

 

r) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w obrębie Daszewo w gminie 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 12. radnych:  
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liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/311/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 30. do protokołu). 

 

 

s) wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa starodrogi 

drogi krajowej nr 6 w m. Karlino – pl. Jana Pawła II i ul. Koszalińska”. 

Wszystkie komisje Rady Miejskiej w Karlinie zaopiniowały pozytywnie projekt 

uchwały.  

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

Za podjęciem uchwały głosowało 12. radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr XXX/312/21 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 29 stycznia 2021 r.   

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 31. do protokołu). 

 

 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie zapytań ani interpelacji. 

 

 

9. Zakończenie XXX 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    

29.01.2021 r. podziękowała za przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 

1231 dokonała zamknięcia XXX sesji Rady Miejskiej w Karlinie.  
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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. 


