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Protokół Nr LIV/22 

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej 

w dniu 30 grudnia 2022 roku 

 

Otwarcia LIV 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, 

Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Panią Skarbnik, sołtysów, radnych Rady Miejskiej 

w Karlinie, jak również wszystkich zaproszonych gości. Jednocześnie 

Przewodnicząca poinformowała, że w celu wypełnienia obowiązku wynikającego 

z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady sesji 

Rady Miejskiej w Karlinie są transmitowane na żywo w Internecie, oraz że pełny 

obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Karlinie.  

 

1a. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

na podstawie listy obecności, na której widnieje 13 podpisów stwierdziła 

prawomocność obrad (załącznik nr 1. do protokołu). Nieobecni byli Pani Katarzyna 

Kulik oraz Pan Leszek Gago Radni rady Miejskiej w Karlinie 

 

1b. Przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad, wraz z materiałami na dzisiejszą 

sesję, a następnie poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały 

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Karlino. Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem, czy ktoś chciałby 

jeszcze zgłosić jakieś propozycję zmian do porządku obrad? 

 

Pan Waldemar Misko Burmistrz Karlina zgłosił wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie 

gminy Karlino- obręb Daszewo. 
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Zmieniło się quorum o godzinie 1003 Radni Katarzyna Kulik i Leszek Gago 

dołączyli do obrad. Obecnych było 15 radnych. 

 

Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 6n. projektu uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Karlino 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 2. do protokołu). 

 

Za wprowadzeniem do porządku jako punkt 6o. projektu uchwały w sprawie 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). 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Sprawy regulaminowe: 

a) stwierdzenie prawomocności obrad,  

b) przyjęcie propozycji zmian do porządku obrad, 

c) przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej 

2. Wolne wnioski i informacje. 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

4. Sprawozdanie Burmistrza Karlina o pracy w okresie międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady Miejskiej 

w Karlinie. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023, 

b) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2023 – 2032, 
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c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 

2022, 

d) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rok, 

e) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino, 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

h) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty, 

i) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 

imiennie rodzinie repatriantów, 

j) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 

imiennie rodzinie repatriantów, 

k) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino określonej 

imiennie rodzinie repatriantów, 

l) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych 

na terenie Gminy Karlino do placówek oświatowych, 

m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz 

szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, 

za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Karlino, 

n) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Karlino, 

o) zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino- obręb 

Daszewo. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Zakończenie LIV sesji Rady Miejskiej w Karlinie. 

 

1c. przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Miejskiej. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że protokół z LIII 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 LIII 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 LIII sesji Rady Miejskiej został przyjęty. 

Głosowanie imienne załączono do protokołu (załącznik nr 4. do protokołu). 

 

2. Wolne wnioski i informacje. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, że do Biura Rady od ostatniego posiedzenia wpłynęło zawiadomienie 

o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności 

uchwały Nr LIII/541/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Karlino z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023. Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

w Karlinie przedłożyło do wiadomości Przewodniczącej Rady Miejskiej odpowiedź na 

zażalenia, skargę na wykonanie robót elektrycznych na klatce schodowej budynku 

wspólnoty przy ul. Koszalińskiej 102. Rada Miejska otrzymała także uchwałę 

LV/803/2022 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie apelu 

dotyczącego problemów finansowych Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał opinie do projektu zmiany Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino. Organ 

regulacyjny nie wniósł uwag do zapisów projektu regulaminu. 

 

W dalszej części punktu Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Karlinie zwróciła się z pytaniem, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? 
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Nie zgłoszono innych wniosków ani informacji.  

 

3. Odpowiedzi Burmistrza na wnioski. 

 

Nie zostały zgłoszone żadne wnioski bezpośrednio do Pana Burmistrza, zatem 

Przewodnicząca Rady Miejskiej przeszła do kolejnego punktu porządku obrad. 

 

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). Następnie Burmistrz Karlina podziękował wszystkim, którzy 

przygotowywali tegoroczną Wigilię Miejską. Podziękował Karlińskiemu Ośrodkowi 

Kultury w Karlinie oraz Referatowi Promocji i Rozwoju Gospodarczemu w Urzędzie 

Miejskim w Karlinie oraz wielu wolontariuszom za zaangażowanie. Wigilia połączona 

była także z otwarciem parku przy ul. Parkowej. Pogoda dopisała i można było 

cieszyć się zimową scenerią. 

Kolejnym tematem jaki podjął Burmistrz była droga w Kowańczu. Odbyło się trzecie 

postępowanie przetargowe i wpłynęły dwie oferty. Jedna jest na niespełna 16 mln zł, 

natomiast druga na około 12,5 mln zł. Gmina nie ma 2,5 mln zł, żeby dołożyć, ale jest 

szansa na pozyskanie brakujących środków z funduszów unijnych i organizowany 

jest konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w ramach rozwoju 

obszarów wiejskich, w którym chcemy pozyskać 3 mln zł. Termin składania wniosków 

jest do 5 stycznia 2023 r. i oczywiście taki wniosek został przygotowany. Żeby 

spełnić wszystkie kryteria i zwiększyć szanse na pozyskanie środków w tym 

konkursie należało dołożyć do remontu tej drogi również odcinek drogi gminnej 

w Karścinie. Gmina miała także dylemat, czy ograniczyć zakres rzeczowy remontu 

drogi w Kowańczu, ale praktyka pokazuje, że jeśli czegoś nie zrobi się od razu, 

to później jest trudniej. Burmistrz powiedział, że jeśli nie uda się pozyskać środków 

w tym konkursie Marszałka, to Gmina poszuka własnych środków na wykonanie 

remontu drogi w Kowańczu w pełnym zaplanowanym zakresie. Jest to inwestycja 

dwuletnia, więc będzie dwa lata budżetowe na pozyskanie tych pieniędzy. 

Pan Waldemar Miśko wspomniał również o podjętej inicjatywie Gminy Karlino. Na 

terenie gminy funkcjonują dwie Spółdzielnie oraz Stowarzyszenie Droga. Szykowane 

są i już powoli wchodzą w życie przepisy, żeby dotychczasowe ośrodki pomocy 
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społecznej zmienić w takie Centrum Usług Społecznych. Jak stwierdził 

dotychczasowe Ośrodki Pomocy Społecznej nie wychodzą poza ramy ustawowe  

i świadczą pomoc tylko w zakresie finansowym, dystrybucji środków. Zdaniem 

Burmistrza nie ma w tych miejscach pomocy ponad to co stanowią przepisy. Kto 

spełnia kryteria dostaje środki, a kto nie spełnia jest odprawiany z przysłowiowym 

„kwitkiem”. Burmistrz przytoczył przykład z serialu „Głęboka woda”, w którym jak 

podkreślił jest pokazany idealny obraz takiego Centrum Usług Społecznych. Zdaniem 

Burmistrza, praca ośrodka pokazanego w serialu spełniałaby oczekiwania  

i marzenia o możliwości funkcjonowania tego typu miejsc.  Burmistrz chciałby 

również, żeby spółdzielnie i stowarzyszenia razem z ośrodkami pomocy społecznej 

razem współpracowały, niosły pomoc i wsparcie aktywne, nie tylko finansowe. Gmina 

rozpoczęła w tym celu inicjatywę tworzenia takiego Centrum Usług Społecznych. 

Chodzi o to, żeby w jednym miejscu zlokalizować i skumulować działalności 

wszystkich tych wcześniej wspomnianych podmiotów.  Jest nowy program unijny na 

lata 2021-2027, do którego stowarzyszenie i spółdzielnie są pozytywnie nastawione  

i będziemy chcieli stworzyć takie Centrum Usług Społecznych. Burmistrz jest po 

wstępnych rozmowach z Dyrektorem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 

Urzędu Marszałkowskiego oraz odbyły się już rozmowy ze stowarzyszeniami, które 

też pozytywnie odniosły się do takiego pomysłu i są bardzo mocno zainteresowane. 

Podobny ośrodek funkcjonuje w Goleniowie i zaraz po nowym roku razem                             

z Wydziałem Wdrażania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego odbędzie się tam 

spotkanie. Następnie w tym samym gronie odbędzie się spotkanie w Karlinie,                  

żeby o tym porozmawiać i zbudować taki program funkcjonalno-użytkowy, żeby 

te wszystkie aktywności i działalności prospołeczne zlokalizować w jednym miejscu. 

Wtedy ta pomoc i to wsparcie będzie kompleksowe. Chcemy, aby to był nowy 

budynek, w którym również zostałby usytuowany również dom kultury, ponieważ 

obecny budynek w przyszłych latach będzie potrzebny do rozbudowy szkoły średniej, 

sal dydaktycznych oraz miejsc w internacie.  

Burmistrz wspomniał także o uchodźcach z Ukrainy. Na ten moment w gminie jest 

około 160 osób, o których formalnie wiadomo. 

Na koniec swojego wystąpienia Pan Waldemar Miśko powiedział o sytuacji związanej 

z węglem. Przypomniał, że zostało złożonych 1035 wniosków na dodatek węglowy, 

z czego pozytywnie zweryfikowanych zostało 719. Wniosków na zakup węgla zostało 

złożonych na tą chwilę 102 na łączną sumę 115,5 tony. W tym miejscu Burmistrz 
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podziękował całemu zespołowi, który szybko zorganizował dystrybucję tego węgla 

dla mieszkańców. Gmina Karlino była jedną z pierwszych gminy w Polsce, do której 

ten węgiel przyjechał. Węgiel zamawiany jest sukcesywnie. Natomiast od stycznia 

2023 roku będzie funkcjonował nowy wzór wniosku o zakup węgla i można będzie na 

nowo kolejne 1,5 tony węgla zakupić po preferencyjnej cenie. Burmistrz zachęcił 

wszystkich do zapoznania się z informacjami na BIP-ie lub bezpośrednio w Urzędzie 

Miejskim. 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zapytała, 

czy są pytania do sprawozdania Burmistrza? 

 

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

Burmistrza, a dokładniej do umowy z F.H.U. SAVI-POL Zbigniew Sawicki z Karścina 

na wykonanie zatoki autobusowej w miejscowości Mierzyn, oraz wykonanie dwóch 

zjazdów w miejscowości Mierzyn. Stwierdził, że ta zatoczka jest wykonana dobrze 

tylko w 60%. Jeśli chodzi o drogę przy przystanku jest tak rozjeżdżone, że trzeba to 

zobaczyć. Następnie radny zapytał, czy jeśli chodzi o oświetlenie nie można tych 

żarówek LED wszędzie założyć? 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina zabrał głos i powiedział, że zaraz na ten 

temat wypowie się Kierownik Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, a jeśli 

chodzi o oświetlenie, to nie jesteśmy właścicielami wszystkich opraw 

oświetleniowych, więc nie możemy wszędzie dokonywać zmian, ale tam, gdzie jest 

taka możliwość, jest to sukcesywnie wymieniane. Duża część, szczególnie na wsiach 

jest zarządzana przez Spółkę Oświetleniową. 

 

Pan Paweł Filipowicz Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Miejskim w Karlinie odpowiedział, że teren nie jest 

utwardzony i już został wysłany mail i poprzedni wykonawca Przedsiębiorstwo PRIN 

zostanie przymuszone, żeby to utwardzić. Jeśli chodzi o samą zatokę to zgodnie 

z projektem jest ona robiona i nie widział jaki jest tam problem, ale oczywiście 

zostanie to sprawdzone. 

 

Nie było więcej pytań do przedstawionego sprawozdania. 
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5. Sprawozdanie przewodniczących z działalności stałych komisji Rady 

Miejskiej w Karlinie. 

Pani Barbara Kościukiewicz Przewodniczącą Komisji Budżetu, Zdrowia, 

Bezpieczeństwa, Kultury i Oświaty Rady Miejskiej w Karlinie przedstawiła 

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2022, które zostało załączone 

do protokołu (załącznik nr 6. do protokołu). 

 

Pani Oliwia Patyk-Sadowska Przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej, 

Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej 

w Karlinie  przedstawiła sprawozdanie z działalności komisji w roku 2022, które 

zostało załączone do protokołu (załącznik nr 7. do protokołu). 

 

Pani Katarzyna Ostrowska Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przedstawiła  

sprawozdanie z działalności komisji w roku 2022, które zostało załączone 

do protokołu (załącznik nr 8. do protokołu). 

 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie 

poinformowała, iż zgodnie z § 84d ust. 2 Statutu Gminy Karlino Przewodnicząca 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Karlinie sprawozdanie 

z działalności komisji przedstawi w miesiącu lutym 2023 r. 

 

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

punktu.  

 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2023, 

 

Pan Waldemar Miśko Burmistrz Karlina przedstawił prezentację dotyczącą 

projektu budżetu Gminy Karlino na rok 2022. Prezentacja została załączona 

do protokołu (załącznik nr 9. do protokołu). 

Nie było pytań do prezentacji. Zatem radni przeszli do opiniowania uchwał. 
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/546/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

b) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2023 – 2032, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/547/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

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

2022, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/548/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

d) przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2023 rok, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/549/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

e) ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Karlino, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/550/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu, 
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/551/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/552/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

h) wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/553/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

i) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/554/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

j) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/555/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

k) zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie gminy Karlino 

określonej imiennie rodzinie repatriantów, 
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/556/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

l) ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu 

zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie Gminy Karlino do placówek oświatowych, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/557/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

m) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego 

wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: 

motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych 

składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 

doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Karlino, 
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Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 15, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 0, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/558/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

n) uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Karlino, 

 

Wszystkie stałe Komisje Rady Miejskiej w Karlinie pozytywnie zaopiniowały projekt 

uchwały. 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 13, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 2, 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/559/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

o) zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Karlino-obręb 

Daszewo. 

 

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

Za podjęciem uchwały głosowało 15 radnych:  

liczba głosów „za” – 12, 

liczba głosów „przeciwnych” – 0,  

liczba głosów „wstrzymujących się” – 3, 
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W wyniku głosowania uchwała została podjęta – uchwała Nr LIV/560/22 Rady 

Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 r.   

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

 

 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

Pani Beata Klepuszewska Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karlinie zwróciła 

się z pytaniem, czy radni mają do złożenia na piśmie jakieś interpelacje lub 

zapytania? 

Radni nie mieli do zgłoszenia na piśmie żadnych zapytań ani interpelacji. 

 

8. Zakończenie LIV 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 

30.12.2022 r. złożyła wszystkim noworoczne życzenia oraz podziękowała za 

przybycie i udział radnych w sesji i o godzinie 1124 dokonała zamknięcia LIV 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. 


