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I. Wstęp- słowo burmistrza 
 

Niniejszy dokument zgodnie z obowiązującymi stanem prawnym stanowi podsumowanie rocznych działań 

burmistrza oraz winien umożliwić mieszkańcom realną ocenę stanu gminy.  Przedstawione podsumowanie 

jest wynikiem włożonego wysiłku i pracy burmistrza oraz bardzo wielu osób zaangażowanych w rozwój 

naszej gminy w różnorodnych obszarach jej funkcjonowania i na różnorodnych płaszczyznach realizowanych 

zadań.  

Jak wielokrotnie było to podkreślane, nasze Karlino jako mały samorząd funkcjonuje nie tylko w oparciu 

o twarde wskaźniki efektywności i opłacalności, ale przede wszystkim działa na rzecz mieszkańców i dla 

rozwoju gminy, tak aby nasza mała ojczyzna była coraz lepszym miejscem do życia dla nas wszystkich.  

Dokument ten nie jest sprawozdaniem finansowym z realizacji budżetu, jego rolą jest  zasygnalizowanie 

najważniejszych działań realizowanych w 2020 roku przez organ wykonawczy Gminy, którym jest burmistrz. 

Znajdziecie tutaj Państwo informacje, które pozwolą Wam na poznanie ogólnego zarysu stanu gminy 

i wykonanych zadań. Szczegółowe informacje, zgodnie z Państwa potrzebami możecie znaleźć na BIPie 

Urzędu Miejskiego oraz na naszej stronie internetowej www.karlino.pl. Znajdują się tam również 

strategiczne dokumenty naszej gminy oraz wszelkie wymagane przepisami informacje. 

Jednak ja chciałbym, żebyście Państwo czytając ten dokument zrozumieli jak wiele zadań i wyzwań stoi 

przed Radą Miejską, pracownikami urzędu oraz pracownikami wszystkich jednostek organizacyjnych gminy 

i jednostek współpracujących, którzy czujnie obserwują zmieniające się przepisy i realizują działania zgodnie 

z coraz większymi zadaniami nakładanymi przez władze centralne na samorządy lokalne. W tym miejscu 

właśnie chcę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za włożoną pracę, wiedzę 

i umiejętności, bez wysiłku których niemożliwym byłoby wykonanie żadnego z przedstawionych w raporcie 

działań.  

Mam nadzieję, że niniejszy, kolejny już raport w sposób czytelny przedstawi Państwu naszą gminę. 

Pamiętajcie jednak proszę, że to Wy, jako mieszkańcy jesteście sercem tej gminy i zawsze jestem otwarty 

na Państwa uwagi, spostrzeżenia oraz pomysły na rozwój Karlina. 

Z wyrazami szacunku 

Waldemar Miśko 

Burmistrz Karlina 

  

http://www.karlino.pl/
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II. Informacje ogólne 
 
Gmina Karlino położona jest w powiecie białogardzkim, w województwie zachodniopomorskim. 

 
Karlino to gmina miejsko - wiejska położona w północno - wschodniej części województwa 

zachodniopomorskiego. Atrakcyjne usytuowanie - u skrzyżowania drogi Nr 6 Szczecin - Gdańsk oraz drogi  
Nr 163 Kołobrzeg - Poznań - znalazło swoje źródła w historii, tędy bowiem w XIII wieku przebiegał jeden 
z głównych traktów handlowych, mianowicie szlak solny. 

 
W 1385 roku Karlino otrzymało prawa miejskie oraz herb. Świadectwem bogatej i ciekawej przeszłości 

Karlina są liczne zabytki, które zachowały się zarówno w mieście jak i gminie. Miejsce lokalizacji miasta 
związane jest z przeprawą mostową na Parsęcie i Radwi, będącą skrzyżowaniem dróg: Szczecin - Gdańsk 
i Poznań - Kołobrzeg. Te dwie główne drogi oraz układ rzeczny stanowią podstawową determinantę rozwoju 
miasta od czasów jego założenia aż po dzień dzisiejszy. 

 

 
Rys. 1.Położenie gminy 
Źródło: www.karlino.pl 

 
Powierzchnia gminy wynosi 14 102 ha. Liczba mieszkańców: 8766 osób (stan na dzień 31.12.2020). 

 
W 2020 roku przypadała szczególna rocznica – 30-lecie samorządu terytorialnego. 
27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory do samorządu terytorialnego w Polsce po jego 

przywróceniu. Wybierano skład 2383 rad gmin, w tym Gminy Karlino. Pierwszym burmistrzem został 
wówczas Jan Ciszek, po nim funkcję tę pełnił Jan Latkowski, a od 1993 r. Waldemar Miśko. 

W związku z ograniczeniami Gmina Karlino postanowiła uczcić ten szczególny jubileusz poprzez 
wywieszenie flag na budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz na terenie całego miasta, a w mediach 
społecznościowych opublikowany został cykl archiwalnych oraz współczesnych grafik na temat 
powstawania i kształtowania się samorządności naszej gminie. Publikacje materiałów z najważniejszych 
wydarzeń na przełomie 30 lat pojawiały się na naszym profilu Facebook przez cały miesiąc czerwiec. 
Wyjątkowym podsumowaniem tego okresu był również specjalny numer Wieści z Karlina w całości 
poświęcony 30-leciu karlińskiego samorządu. 



7 
 

 
Wykres 1 Liczba mieszkańców na terenach wiejskich i w mieście Karlino 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Wykres 2 Liczba mieszkańców w poszczególnych miesiącach w 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne  
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Wykres 3 Liczba mieszkańców – porównanie 2019 r. i 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne 

Wykres 4 Statystyka urodzeń i zgonów z terenu miasta i gminy Karlino z 11 lat. 
Źródło: Opracowanie własne  
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Tab.1 Podstawowe dane dot. osób bezrobotnych w Gminie Karlino na tle gmin powiatu białogardzkiego- 

stan na 31.12.2020 

Źródło: www.wup.pl  
 

Tab. 2 Podstawowe dane dot. osób bezrobotnych w Gminie Karlino na tle gmin powiatu białogardzkiego 
wg sytuacji na rynku pracy – stan na 31.12.2020 

 Zarejestrowani bezrobotni 

Miasto/Gmina ogółem 

razem 

kobiety 

kobiety 

będący w 

szczególn

ej sytuacji 

na rynku 

pracy 

będący w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy 

do 25 

roku 

życia 

do 30 

roku 

życia 

powyżej 

50 roku 

życia 

długotrw

ale 

bezrobot

ni 

M. Białogard 1165 629 990 134 288 316 649 

G. Białogard 526 286 458 66 141 148 321 

MG. Karlino 590 331 501 82 161 152 343 

MG. Tychowo 499 271 437 67 132 121 321 

Powiat Białogardzki 2780 1517 2386 349 722 737 1634 

Źródło:www.wup.pl 
Rys. 2 Wskaźnik bezrobocia w Gminie Karlino na tle gmin w województwie zachodniopomorskim 

Źródło: opracowanie WUP - Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2020 roku 

 

 

Miasto/Gmina Ogółem Zamieszali na wsi Procentowy udział 

liczby bezrobotnych    

w liczbie ludności        

w wieku 

produkcyjnym 

razem kobiety razem kobiety  

M. Białogard 1165 629 0 0 8,1 % 

G. Białogard 526 286 526 286 10,9 % 

MG. Karlino 590 331 256 142 10,6 % 

MG. Tychowo 499 271 375 212 12,1 % 

Powiat 

Białogardzki 
2780 1517 1157 640 9,6 % 
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Rys. 2 Wskaźnik bezrobocia w Gminie Karlino na tle gmin w województwie zachodniopomorskim 
Źródło: opracowanie WUP  

Sytuacja Gminy Karlino na tle innych wg danych Monitora Rozwoju Lokalnego udostępnionego przez 
Związek Miast Polskich 
Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL) to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-
ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej 
kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się 
w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Nie jest to również ocena 
w sensie formalnym, ale punkt wyjścia do analizy.  
Narzędzie pozwala na ocenę sytuacji gminy na tle innych w 12 obszarach: gospodarka, rynek pracy, sytuacja 
materialna mieszkańców, finanse lokalne, usługi i infrastruktura, mieszkania, kapitał społeczny, 
bezpieczeństwo, demografia, transport, ład przestrzenny, środowisko. 
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Ostatnie dane porównawcze obejmują rok 2018, a całe narzędzie dostępne jest na: 
http://www.systemanaliz.pl/ 

 
Wykres 5 Ogólny Wskaźnik Rozwoju Gminy na tle gmin porównywanych: Barwice, Bobolice, Drawsko Pomorskie 

Źródło: http://www.systemanaliz.pl/ 

 
Jak wynika z powyższego wykresu, sytuacja wyjściowa Gminy Karlino na koniec 2018 r. (najświeższe dane 

dostępne na dzień sporządzenia niniejszego raportu) jest średnia na tle grupy porównawczej gmin Barwice, 

Bobolice, Drawsko Pomorskie. Karlino wykazuje się dodatnią dynamiką oraz lekko ujemnym wskaźnikiem 

rozwoju na poziomie -0,06 , co stanowi sytuacją zadowalającą. 

Niewątpliwie na przedmiotowy ujemny spadek wskaźnika rozwoju miały wpływ wprowadzone w 2018 roku  

z mocą wsteczną regulacje prawne dotyczące utraty podatku od farm wiatrakowych, które w sposób 

drastyczny objęły gminę Karlino.   

  

http://www.systemanaliz.pl/
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Ogólny wskaźnik rozwoju bazuje na 12 badanych obszarach, które w Gminie Karlino przedstawiają się 
następująco: 

 
Tab. 3 Kluczowe obszary analizy 

 

Źródło: http://www.systemanaliz.pl/ 

  

Obszary analizy 2014 2015 2016 2017 2018 

Obszar 1. Gospodarka 0.8 0.71 0.72 0.84 0.9 

Obszar 2. Rynek pracy -0.65 -0.22 -0.59 -0.63 -0.7 

Obszar 3. Sytuacja materialna 

mieszkańców  

-1.06 -0.92 -0.92 -0.9 -0.99 

Obszar 4. Finanse lokalne 0.28 -0.02 0.22 0.64 -0.09 

Obszar 5. Usługi i infastruktura 0.67 0.59 0.81 0.56 0.6 

Obszar 6. Mieszkania -0.29 -0.07 -0.04 -0.07 -0.04 

Obszar 7. Kapitał społeczny -0.71 -0.71 -0.6 -0.37 -0.55 

Obszar 8. Bezpieczeństwo -0.65 -0.45 0.1 -0.11 -0.49 

Obszar 9. Demografia 0.06 0.06 0.22 0.01 -0.24 

Obszar 10. Transport 0.34 0.35 0.35 0.21 0.21 

Obszar 11. Ład przestrzenny 0.04 0.04 0.1 0.1 0.07 

Obszar 12. Środowisko  0.17 0.23 0.29 0.36 0.51 

http://www.systemanaliz.pl/
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=1
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=2
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=3
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=3
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=4
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=5
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=6
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=7
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=8
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=9
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=10
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=11
http://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego?q=9lmNrOkPNm&p=12
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III. Informacje finansowe 
 

Budżet Gminy Karlino na rok 2020 r. zakładał dochody w wysokości 63,78 mln zł i wydatki w wysokości 63,66 

mln zł. Zrealizowano: dochody w kwocie  63,84 mln zł i wydatki w wysokości 60,70 mln zł. Różnica (nadwyżka 

budżetu) – 3,14 mln zł. 

A. Dochody 
 

Tab. 4 Zestawienie danych dot. dochodu – plan i wykonanie 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Dane Referatu Budżetu i Podatków 

 

Wykres 6 Porównanie dochodów w 2019 i 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne  

 Plan  2020 Wykonanie 2020 

Dochody ogółem 63 779 190,54 63 837 401,08 

Dochody własne 21 915 026,18 21 878 541,37 

Udział dochodów własnych 

w dochodach ogółem 

34,37% 34,28% 

Dochody majątkowe ogółem 5 352 640,34 6 558 565,35 

Udział dochodów majątkowych 

w dochodach ogółem 

8,40% 10,28% 

63 990 274,41 63 837 401,08

55 446 775,86 57 278 835,73

8 543 498,55
6 558 565,35

0,00
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WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY w 2020 r. 

Wykres 7 Ważniejsze źródła dochodów w Gminie Karlino 
Źródło: opracowanie własne 

B. Wydatki 
Tab. 5 Zestawienie danych dot. wydatków – plan i wykonanie 

 

 

 
 

 
Źródło: Dane Referatu Budżetu i Podatków 

 

  

 Plan  2020 Wykonanie 2020 

Wydatki ogółem 63 657 993,82 60 698 352,22 

Wydatki inwestycyjne   5 373 515,28   5 324 710,57 

Udział wydatków inwestycyjnych w 

wydatkach ogółem 

  8,45%                                   8,78% 

 

Wpływy z podatków i 
opłat; 15 371 271,09

Udział w podatkach 
stanowiacych dochód 
budżetu państwa (PIP 

i CIT); 5 783 541,73

Subwencje; 
10 180 892,00

Dotacje z budżetu 
państwa; 

18 003 611,26

Środki na realizacje 
projektów z 

dofinansowaniem z 
budżetu UE ; 
2 981 605,38

Dochody z majatku 
gminy; 7 610 558,53

Pozostałe 
dochody; 

4 005 921,10
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Wykres 8 Porównanie wydatków w 2019 i 2020 r. 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Wykres 9 Ważniejsze wydatki w Gminie Karlino 
Źródło: opracowanie własne  
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C. Zobowiązania finansowe 
 

Na koniec roku 2020 Gmina Karlino posiadała długoterminowe zobowiązania finansowe w wysokości 35,33 

mln zł, w tym: 

Tab. 6 Dług Gminy Karlino   
l.p. wyszczególnienie Stan na 

31.XII.2019 r. 

Stan  na  

31.XII.2020r. 

Przyrost (+) 

Spadek(-) 

w złotych 
1 2 3 4 5 

1. Dochody  wykonane ogółem 63 990 274,41 63 837 401,08 -152 873,33 

2. Zobowiązania (Dług) 38 424 846,30 35 329 590,79 -3 095 255,51 

2.1 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się 

z wydatków budżetu  (budynek mieszkalny w 

Mierzynie) 

2 184 438,62 0,00 0,00 

2.2 w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r. 0,00 0,00 0,00 

3. Kredyty i pożyczki, obligacje 36 240 407,68 35 329 590,79 -910 816,89 

4 Relacja % zobowiązań  z tytułu kredytów, pożyczek 

i obligacji do dochodów ogółem 

60,05% 55,34% 4,70% 

Źródło: Opracowanie własne 
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IV. Oświata 
A. Informacje ogólne i finansowe 
 

Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 25,05 % wydatków gminy ogółem. 

To kwota 15 204 238,40 zł. 

Rys. 3 Wydatki na oświatę w odniesieniu do wydatków gminy ogółem 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Wykres 10 Wydatki na oświatę w odniesieniu do wydatków gminy ogółem 
Źródło: opracowanie własne 

  

2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki ogółem Wydatki na oświatę
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Wykres 11  Wydatki na wydatki na oświatę w odniesieniu do subwencji 
Źródło: opracowanie własne 

 

2016 2017 2018 2019 2020 
 

Wykres 12 5 Procent pokrycia wydatków na oświatę przez subwencję oświatową 
Źródło: opracowanie własne 
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Na co wydatkowane są te pieniądze?  

 

Rys. 4 Wydatki na oświatę wg rodzaju szkoły 
Źródło: opracowanie własne 

 Rys. 5 Zatrudnienie w oświacie w Gminie Karlino 
Źródło: opracowanie własne 
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 Rys 6. Nauczyciele w Gminie Karlino z podziałem na stopnie 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 7 Wydatki na oświatę w przeliczeniu na 1 dziecko w poszczególnych jednostkach. 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 8 Dopłata gminy na 1 dziecko – 2020 r. 
Źródło: opracowanie własne. 

  

2019 

• 8 070,22ZŁSP KARLINO

• 13 467,15ZŁSP DASZEWO

• 18 906,08ZŁSP KARWIN

• 15 193,09ZŁSP KARŚCINO

• 11 851,39ZŁPRZEDSZKOLE 
KARLINO

2020 
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B. Realizowane projekty 
 

Gmina Karlino pozyskuje dodatkowe środki na realizację zadań oświatowych i poprawę edukacji. Jest to 

szczególna sytuacja, gdzie gmina oprócz żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych prowadzi również szkołę 

ponadpodstawową, co wymaga nakładów nie tylko finansowych, ale również organizacyjnych. To ważne 

zadanie ma jednak ogromny wpływ na rozwój gospodarczy gminy i współpracę z przedsiębiorcami.  

 

Tab. 7 Zrealizowane projekty oświatowe 

Lp Nazwa Krótki opis Wartość Źródła finansowania 

1 Razem w zawodową 

przyszłość - BIS! 

Okres realizacji projektu:  

01.09.2019 – 31.08.2022 

 

Przedmiotem projektu jest wzrost 

efektywności i jakości kształcenia oraz 

doskonalenia kompetencji/kwalifikacji 

niezbędnych na rynku pracy. W ramach 

projektu zostaną zrealizowane 

działania mające na celu: 

-podniesienie umiejętności/kwalifikacji 

zawodowych w rzeczywistych 

warunkach pracy przez realizację 

praktyk i staży u pracodawców dla 128 

uczniów, 

-pomoc stypendialna dla 16 szczególnie 

uzdolnionych uczniów z zakresu 

przedmiotów zawodowych, 

-dodatkowe zajęcia specjalistyczne z j. 

obcego branżowego 

-kursy zawodowe z zakresu solid edge, 

elektroenergetyki, obsługi wózka 

widłowego, 

-kształcenie kompetencji zawodowych 

30 uczniów technikum 

mechatronicznego przez udział w 

zajęciach laboratoryjnych na 

Politechnice Koszalińskiej, 64 uczniów  

technikum mechatronicznego przez 

udział w zajęciach laboratoryjnych w 

firmie z branży mechatronicznej oraz 

64 uczniów przez udział w piknikach 

naukowych, 

-podniesienie poziomu umiejętności 

uczenia zgodnie z potrzebami rynku 

pracy –kurs CNC dla 1 nauczyciela oraz 

szkolenie praca z uczniem zdolnym dla 

11 nauczycieli, 

-doradztwo zawodowe dla 128 

uczniów, 

-tworzenie warunków 

odzwierciedlających naturalne warunki 

pracy przez doposażenie pracowni 

mechatronicznej. 

 

948 057,00 zł RPOWZ 2014-2020: 

805 848,45 zł 

Budżet państwa:                  

47 402,85 zł 

Środki własne JST:  

75 936,50  zł 

Środki prywatne: 

18 869,20 zł 
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2 Dzielny przedszkolak BIS – 

zwiększenie liczby miejsc 

opieki przedszkolnej, 

rozszerzenie oferty zajęć 

dla dzieci oraz 

podwyższenie 

kompetencji  i kwalifikacji 

nauczycieli i rodziców w 

Przedszkolu Miejskim w 

Karlinie 

Okres realizacji projektu:   

01.07.2019 – 30.11.2020 

 

1. Utworzenie 20 miejsc 
wychowania przedszkolnego,  
2. W ramach utworzenia 
nowych miejsc  zostanie odpowiednio 
wyposażona baza lokalowa oraz 
przestrzeń do rozwoju 
psychoruchowego w tym dla dzieci z 
niepełno sprawnościami, oraz 
doposażenie w pomoce dydaktyczne, 
3. Organizacja  
- zajęć dodatkowych zwiększających 

szanse edukacyjne dzieci i wyrównanie 

zdiagnozowanych deficytów: zajęcia 

wczesnego wspomagania, zajęcia 

rozwijające kompetencje językowe, 

zajęcia terapeutyczne, zajęcia 

stymulujące rozwój psychoruchowy, 

indywidualna rehabilitacja ruchowa, 

- zajęć rozwijających kompetencje 

kluczowe i uzdolnienia dzieci : zajęcia 

matematyczne.-techniczne, 

poznawczo-naukowe, z kodowania i 

programowania, rytmiczno-taneczne, 

warsztaty i laboratoria dla dzieci, 

4. Doskonalenie zawodowe  dla 

nauczycieli (studia podyplomowe   

rytmika i taniec w wychowaniu 

muzyczno-ruchowym, logopedia, 

integracja sensoryczna, gimnastyka 

korekcyjna. Doskonalenie umiejętności, 

kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 

Przedszkola Miejskiego  w Karlinie oraz 

rodziców: warsztaty artystyczne,  

warsztaty radzenia sobie z 

trudnościami wynikającymi z deficytów 

rozwojowych dla rodziców i nauczycieli, 

warsztaty dla rodziców dzieci 

niepełnosprawnych ze specjalistami. 

423 528,26 zł Dofinansowanie z RPOWZ 

2014-2020: 359 999,02 zł 

Środki własne z budżetu  

JST:   63 529,24 zł 

3 Fabryka Kompetencji 

Kluczowych 

Okres realizacji projektu:  

01.09.2019 – 30.09.2021 

1. Program indywidualizacji pracy                   

z uczniem w Gminie Karlino. Zakres 

zadań: prowadzenie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych, prow. zajeć 

logopedycznych, prow. zajęć 

socjoterapeutycznych, wsparcie 

psychologa szkolnego, gimnastyka 

korekcyjna wady postawy, 

prowadzenie zajęć rozwijających 

umiejętności uczenia się, prowadzenie 

zajęć rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne. W ramach 

zadania zakupione zostaną pomoce 

dydaktyczne- system nauki PUS, zestaw 

kontrolny PUS, mata edukacyjna.   

2.Program kształcenia u uczniów 

kompetencji kluczowych i 

uniwersalnych w Gminie Karlino. 

Zakres zadań: prowadzenie zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych z j. 

polskiego, zaj. dyd-wyr.z matematyki, 

zaj.dyd-wyr. z j.angielskiego, koło 

6 074 539,90 zł 

  

w tym Karlino:  

251 856,00 zł 

Dofinansowanie projektu 

z UE + BP:  5 467 085,91 zł             

Środki własne z budżetu 

JST:  607 453,99 zł   

w tym Gmina Karlino 

Dofinansowanie projektu 

z UE+BP:   226 670,40 zł           

Środki własne z budżetu 

JST: 25 185,00 zł 
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zaint.-nauka gry na instrumentach, koło 

zaint.-wychowanie fizyczne, prowadz. 

indywidualnego doradztwa 

zawodowego dla ucz. oraz 

prowadzenie grupowego doradztwa 

zawodowego dla uczniów. 

3.Doskonalenie zawodowe nauczycieli 

w zakresie rozwijania u uczniów 

kompetencji kluczowych i 

uniwersalnych w Gminie Karlino. 

Zakres zadań: szkolenia w zakresie 

stosowania metod oraz form 

organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych. 

4.Program kształtowania i rozwijania 
kompetencji uczniów w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych lub 
matematyki metodą eksperymentu w 
Gminie Karlino. 
 Zakres zadania: koło zaint. -chemia, 
koło zaint.-matematyka, , koło 
zaint.geografia, koło zaint.-j. angielski, 
koło zaint.-fizyka, koło zaint.- biologia. 
5.Program rozwoju kompetencji 

cyfrowych (TIK) w Gminie Karlino. 

Zakres zadania: zajęcia z progr. i 

kodowania z uwzględnieniem 

cyberprzestrzeni, koło zaint.-

zaj.komputerowe, fotogr.-komp. W 

ramach zadania zakupione zostaną 

pomoce dyd. TIK: zestaw 

interakt./projektor+tablica inter, 

tablety, roboty, zestaw robot z 

klockami do nauki kodowania oraz 

przeprowadzone zostanie doskonalenie 

zawodowe nauczycieli w zakresie TIK. 

4 Edukacja zdalna nie musi 

być trudna ani nudna – 

polsko- niemieckie 

warsztaty edukacyjne 

Okres realizacji projektu: 
15.09.2020 – 31.05.2021 

W ramach projektu zaplanowano 
następujące działania 
transgraniczne, których 
zrealizowanie pomoże wspólnie 
zapobiegać nie tylko tym 
powierzchownym skutkom 
pandemii, ale wspomóc dwie 
strony w skutecznych 
oddziaływaniach na uczniów, 
rodziców i samych nauczycieli. 
1. Spotkanie on-line dyrektorów 
szkół w Polsce i w Niemczech, które 
ma służyć wymianie doświadczeń w 
zakresie organizacji zdalnego 
nauczania oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa w szkołach. 
Pozwoli ono także na 
zidentyfikowanie 
najpoważniejszych traum, z 
którymi musiały mierzyć się dzieci, 
ich rodziny, ale i nauczyciele 

216 687,00 zł Dofinansowanie z 
FUNDUSZU MAŁYCH 
PROJEKTÓW (FMP) 
w ramach Programu 
Współpracy Interreg V 
A Meklemburgia – 
Pomorze 
Przednie/Brandenburgi
a/Polska w ramach 
celu „Europejska 
Współpraca 
Terytorialna”  
Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 
Regionalnego: 
184 183,95 zł 
 
Środki własne z 
budżetu JST: 
32 503,05 zł 
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podczas obowiązkowego 
odosobnienia.  
2. Szkolenie on –line dla nauczycieli 
pt. Polsko-Niemieckie Inspiracje – 
jak poprowadzić ciekawą lekcję on-
line z wykorzystaniem 
nowoczesnych narzędzi  
3. Wsparcie psychologiczne dla 
nauczycieli – wykład z sesją 
warsztatową on –line w zakresie 
radzenia sobie z komunikacją 
telefoniczną i on line w sytuacji 
zagrożenia i wynikających z tego 
różnych wzorców zachowań, jak 
wspierać dzieci i młodzież oraz jak 
motywować je do pracy. 
Przymusowe odosobnienie 
spowodowało narastanie napięć, 
powstawanie barier 
komunikacyjnych, które często 
mogą doprowadzić do braku 
możliwości osiągnięcia 
porozumienia. Wielu uczniów znika 
pod ikonkami i kontakt z nimi jest 
niezwykle utrudniony. 
 4. Wspólnie uczymy się języka 
angielskiego – budowa on-
line’owej bazy wiedzy dostępnej 
dla uczniów po obu stronach 
granicy. Poszukiwanie wspólnych 
wyzwań to pokonywanie barier 
językowych. Wykorzystywanie 
podobnych materiałów i narzędzi 
uświadamia uczniom z krajów 
partnerskich potrzebę skutecznej 
komunikacji i zmianę podejścia do 
nauki języków obcych, jako tylko 
przedmiotów szkolnych -   
5. Konferencja on-line dla rodziców 
– jak radzić sobie z dziećmi i 
młodzieżą w sytuacji ograniczeń, 
jak motywować do samodzielnej 
nauki, jak wspierać i komunikować 
informacje o zagrożeniu, aby nie 
budzić paniki.  
6. „Osobno, a jednak wspólnie” – 
współpraca młodzieży po obu 
stronach granicy. Organizacja 
minimum 2 spotkań on-line w 
każdej szkole, w celu zacieśnienia 
współpracy, pokazania efektów 
swojej pracy, nawiązania bliższych 
relacji.    
 

5 
"Narodowy Program 

Rozwoju  Czytelnictwa" 

Celem programu jest wspieranie 
organów prowadzących szkoły w 
obszarze rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promowanie i 
wspieranie rozwoju czytelnictwa. W 

15 000,00zł 

12000 zł Środki własne 

3000zł 
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ramach programu zakupiono książki 
(491 szt. nowości wydawniczych i 
271 szt. lektur szkolnych) do 
biblioteki szkolnej. 

6 

 Zdalna szkoła - 

wsparcie 

Ogólnopolskiej Sieci 

Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego 

Celem projektu było wsparcie szkół 
poprzez zakup sprzętu 
komputerowego dla uczniów i 
nauczycieli umożliwiającego 
realizacje nauki zdalnej. Dzięki 
przyznanemu wsparciu zakupiono 
21 szt. laptopów  wraz z 
akcesoriami. 

69 803,37 zł 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, oś 

Priorytetowa nr I 

"Powszechny dostęp 

do szybkiego 

internetu" działanie 1.1 

"Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do 

szerokopasmowego 

Internetu o wysokich 

przepustowościach"  

69803,37 zł Środki 

własne 0zł 

7 

 Zdalna szkoła+ - w 

ramach Ogólnopolskiej 

Sieci Edukacyjnej 

Celem projektu było wsparcie szkół 
poprzez zakup sprzętu 
komputerowego dla uczniów i 
nauczycieli umożliwiającego 
realizacje nauki zdalnej. Dzięki 
przyznanemu wsparciu zakupiono 
26 szt. laptopów wraz z akcesoriami 
oraz 10 tabletów.    

94 642,20 zł 

Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 

2014-2020, oś 

Priorytetowa nr I 

"Powszechny dostęp 

do szybkiego 

internetu" działanie 1.1 

"Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w 

możliwości dostępu do 

szerokopasmowego 

Internetu o wysokich 

przepustowościach"  

94642,2 zł Środki 

własne 0zł 

8 
Pomorze Zachodnie - 

Bezpieczna Edukacja 

W ramach realizacji projektu 
zakupiono środki ochrony osobistej, 
środki trwałe oraz środki czystości 
pozwalające skutecznie  
przeciwdziałać COVID-19. 
Wsparciem objęto szkoły i 
przedszkola na terenie Gminy 
Karlino.  

142 873,68 zł 

Europejski Fundusz 

Społeczny, działanie 

7.7 Wdrożenie 

programów wczesnego 

wykrywania wad 

rozwojowych i 

rehabilitacji dzieci 

z niepełnosprawnościa

mi oraz zagrożonych 

niepełnosprawnością 

oraz przedsięwzięć 

związanych z walką 

i zapobieganiem 

COVID-19 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020 
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142873,68 zł Środki 

własne 0zł 

9 

Zwiększenie części 

oświatowej subwencji 

ogólnej z rezerwy tej 

części subwencji w roku 

2020 z tytułu 

dofinansowania 

wyposażenia w 

pomoce dydaktyczne 

niezbędne do realizacji 

podstawy 

programowej z 

przedmiotów 

przyrodniczych w 

szkołach 

podstawowych 

Zakupiono pomoce dydaktyczne 
oraz sprzęt dla Szkoły Podstawowej 
w Karwinie 

75 000,00 zł  

10 

Zwiększenie części 

oświatowej subwencji 

ogólnej z rezerwy tej 

części subwencji w roku 

2020 z tytułu 

dofinansowania w 

zakresie doposażenia w 

sprzęt szkolny i pomoce 

dydaktyczne nowych 

pomieszczeń do nauki 

pozyskanych w wyniku 

adaptacji 

szkołach/placówkach 

publicznych 

prowadzonych 

(dotowanych) przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego 

W związku z adaptacją pomieszczeń 
zakupiono  sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne dla Szkoły 
Podstawowej w Karlinie 

10 000,00 zł   

  WARTOŚĆ PROJEKTÓW 
OGÓŁEM GMINA KARLINO 

2 247 447,51 

zł  

Źródło: opracowanie własne 
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1. Razem w zawodową przyszłość – BIS! 
 

  

736 godzin dodatkowych zajęć: 

- zajęcia z języka branżowego – zajęcia dla 

młodzieży w celu skutecznego 

komunikowania się w środowisku pracy 

(480h) 

- zajęcia warsztatowe z zakresu 

doradztwa zawodowego ( 256h) 

- zajęcia laboratoryjne na Politechnice 

Koszalińskiej – cykliczne zajęcia na 

Wydziale Mechanicznym z 

wykorzystaniem bazy dydaktycznej  

- pikniki naukowe – udział w festiwalach 

nauki organizowanych przez uczelnie 

wyższe. 
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- zajęcia laboratoryjne: 
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2. Dzielny przedszkolak BIS – zwiększenie liczby miejsc opieki przedszkolnej, 
rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci oraz podwyższenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli 
i rodziców w Przedszkolu Miejskim w Karlinie 
 
 

W ramach projektu utworzono 20 dodatkowych miejsc w Przedszkolu Miejskim, wyposażono bazę lokalową 
oraz przestrzeń do rozwoju psychoruchowego w tym dla dzieci z niepełno sprawnościami, doposażono sale 
w pomoce dydaktyczne, przeprowadzono warsztaty artystyczne,  warsztaty radzenia sobie z trudnościami 
wynikającymi z deficytów rozwojowych dla rodziców i nauczycieli oraz w ramach doskonalenia 
umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli  Przedszkola Miejskiego  w Karlinie oraz rodziców  
przeprowadzone zostaną warsztaty dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. 
 

 

 

  

552 godzin  zajęć dodatkowych zwiększających szanse 

edukacyjne dzieci i wyrównanie zdiagnozowanych 

deficytów :  

-zajęcia wczesnego wspomagania (96h) ,  

-zajęcia rozwijające kompetencje językowe (168h), 

- zajęcia terapeutyczne (96h), 

 -zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy (96h), 

- indywidualna rehabilitacja ruchowa (96h), 

648 godzin zajęć rozwijających kompetencje kluczowe 

i uzdolnienia dzieci : 

-zajęcia matematyczne.-techniczne (96h),  

-poznawczo-naukowe (96h), 

- z kodowania i programowania (96h), 

- rytmiczno-taneczne (312h), 

- warsztaty i laboratoria dla dzieci (48h), 

-doskonalenie zawodowe  dla nauczycieli (studia 

podyplomowe   rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno-

ruchowym, logopedia, integracja sensoryczna, gimnastyka 

korekcyjna.) 
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3. Fabryka Kompetencji Kluczowych 
W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne- system nauki PUS, zestaw kontrolny PUS, matę 

edukacyjną.  Dodatkowo zakupione zostaną pomoce dydaktyczne TIK: zestaw 

interaktywny/projektor+tablica interaktywna, tablety, roboty, zestaw robot z klockami do nauki kodowania 

oraz przeprowadzone zostanie 

doskonalenie zawodowe nauczycieli 

w zakresie TIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

2108 godzin zajęć dodatkowych 

- Program indywidualizacji pracy z uczniem w Gminie Karlino 

(793h):  

*zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (380h), 

*zajęcia logopedyczne (76h),  

*zajęcia socjoterapeutyczne (38h),  

*wsparcie psychologa szkolnego (38h),  

*gimnastyka korekcyjna wady postawy(185h),  

*zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się (38h), 

*zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

(38h)  

 

-Program kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych i 

uniwersalnych w Gminie Karlino(783h): 

 *zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego (190h),  

*zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki(190h),  

*zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego (38h), 

*koło zainteresowań-nauka gry na instrumentach (38h),  

*koło zainteresowań-wychowanie fizyczne (76h), 

* indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów (236h), 

* grupowe doradztwo zawodowe dla uczniów (15h). 

-Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji 

kluczowych i uniwersalnych w Gminie Karlino : *szkolenia w zakresie stosowania metod 

oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów 

kompetencji kluczowych. 

- Program kształtowania i rozwijania kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki metodą eksperymentu w Gminie Karlino ( 228h): 
*koło zainteresowań –chemia (38h),  
*koło zainteresowań-matematyka(38h) , 
*koło zainteresowań geografia(38h), 
*koło zainteresowań -j. angielski (38h), 
*koło zainteresowań-fizyka (38h),  
*koło zainteresowań- biologia (38h). 
 
-Program rozwoju kompetencji cyfrowych (TIK) w Gminie Karlino(304h): 
 zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni (266h),  
koło zainteresowań-zajęcia komputerowe, fotograficzno-komputerowe (38h). 
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4. Edukacja zdalna nie musi być trudna ani nudna – polsko- niemieckie warsztaty 
edukacyjne 
W ramach projektu odbędą się : 
- spotkania on-line dla dyrektorów polskichi niemieckich szkół, w celu wymiany doświadczeń  w zakresie 
organizacji zdalnego nauczania oraz zapewnienie bezpieczeństwa w szkołach, 
- polsko-niemieckie spotkania on-line młodzieży w celu utrzymania współpracy, nawiązania kontaktów, 
- została utworzona i prowadzona strona  intrnetowa zawierająca przydatne materiały do wymiany 
doświadczeń – baza wiedzy – wymiany doświadczeń on-line (w języku polskim, niemieckim i angielskim), 
- zakupiono  środki ochrony osobistej i sprzęt m.in.: monitor interaktywny, kamera cyfrowa, statyw 
dedykowany z funkcjami tripod, robot do programowania dla uczniów, program multimedialny do języka 
niemieckiego, zewnętrzne kamery internetowe, profesjonalny mikrofon video reporterski XLR, głośniki 
myBoard, tablet, etui na tablety z funkcją podstawki , słuchawki, portale edukacyjne służące testowaniu 
i ankietowaniu, iPad, iPad etui, iPad  pencil, oprogramowanie do projektowania-subskrybcja, dysk 
serwerowy 4TB, UPS zasilacz awaryjny, kamera sportowa, mikrofony bezprzewodowe, gimbal do telefonu, 
odtwarzacz multimedialny, tło do nagrywania, projektor krótkoogniskowy, dynamiczny mikrofon 
bezprzewodowy, ozonator, maseczki, przyłbice. 
 

 

Na koniec projektu zostanie zmontowany film podsumowujący wspólne działania polsko-niemieckie 

w ramach projektu. 
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5. Zdalna szkoła i zdalna szkoła + 
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6. Erasmus + 
Zespół Szkół w Karlinie realizuje międzynarodowy projekt „Two 

Faces of Technology: Isolation and Opportunities”- „Dwa 

oblicza technologii: izolacja i możliwości” w ramach programu 

Erasmus+. Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami 

średnimi z Czech, Hiszpanii, Włoch i Turcji. Zespół Szkół jest 

koordynatorem całego przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że 

szeroko rozumiana wymiana doświadczeń międzynarodowych 

może przyczynić się do zmiany naszych zachowań, a świadome 

korzystanie z dostępnych i interaktywnych rozwiązań do 

budowania pozytywnych i trwałych relacji.  

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019 – 31.08.2021 roku. 

Całkowite dofinansowanie wynosi €145 125,00, z czego dla szkoły w 

Karlinie przypadła równowartość €32 505,00. 07 lutego 2020r. odbył 

się dla społeczności Zespołu Szkół w Karlinie „Dzień Gier”- połączenie 

gier tradycyjnych (ulicznych i stolikowych) z nowoczesnymi 

technologiami (platformami z kontrolerami ruchu oraz rozgrywkami 

e-sportowymi). Uczniowie, którzy uczestniczyli w wyjeździe do Turcji 

podzielili się zdobytymi tam umiejętnościami i zaprezentowali je 

naszej młodzieży. Jednocześnie byli inicjatorami wprowadzenia 

działań propagujących łączenie różnych form rozrywki wśród naszych 

uczniów.   Jako kontynuacja ww. wydarzenia w dniach 10-11.02.2020 

roku. Zespół Szkół w Karlinie przez dwa dni gościł uczestników Turnieju CS-GO, którego współorganizatorem 

była 1 Karlińska Drużyna Harcerzy „Wyklęci” im. Zdzisława Badochy ps. Żelazny. Pomiędzy rozgrywkami 

odbywały się pokazy ratownicze oraz warsztaty z udzielania pierwszej pomocy. Działanie miało na celu 

propagować połączenie aktywnego spędzania 

wolnego czasu w grupie zarówno dzięki 

nowoczesnym technologiom, jak i tradycyjnym 

rozwiązaniom. Uczniowie mogli pochwalić się 

umiejętnościami zdobytymi podczas szkoleń w 

tureckim Adiyaman z zakresu gier tradycyjnych i 

zaprezentować uczestnikom podstawy różnych 

aktywności.   W maju 2020 r. uczniowie, w ramach 

zajęć projektowych, wzięli udział w konkursie na 

najlepszy exlibris oraz przygotowywali wystawę 

online związaną z wynalazkami wszechczasów.  

W dniach 06-10 czerwca 2020  r. odbyły się spotkania 

podsumowujące pierwszy rok projektu z uczniami 

i nauczycielami, w celu przygotowania przez koordynatora 

raportu przejściowego dla FRSE- Narodowej Agencji programu 

Erasmus+. Raport został złożony w terminie i zaakceptowany 

przez Agencję. W ramach Erasmus Days w dniach 14-15 

października br. odbyły się w Zespole Szkół  w Karlinie Dni 

Nauki, prezentacja nowoczesnych zawodów oraz prezentacja 

prac podsumowujących pierwszy rok całego projektu. 

Uczniowie klasy grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowywali materiały w ramach zajęć zawodowych, a także 

postał krótki film prezentujący ich pracę, który został upubliczniony na naszej stronie internetowej.  
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7. Żłobek Miejski w Karlinie 
Żłobek w Karlinie funkcjonuje przy Przedszkolu Miejskim w Karlinie, a ilość miejsc dla dzieci sukcesywnie 

wzrasta. 

Liczba miejsc w żłobku w roku 2020 – 53 miejsca 

 

Wykres 13 Liczba miejsc w żłobku w l. 2015 - 2020 
Źródło: opracowanie własne 
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V. Mienie komunalne 
A. Stan mienia komunalnego 
Stan mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino został sporządzony w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz art. 43 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.).  
Dane zawarte w części tabelarycznej zestawienia zbiorczego sposobu zagospodarowania mienia 
komunalnego Gminy Karlino dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw 
własności, jak i innych niż własność praw majątkowych. 

Majątek gminy jest potwierdzony : 

 decyzjami komunalizacyjnymi z mocy prawa i na wniosek, które były wydawane sukcesywnie przez 
Wojewodę od dnia 27 maja 1990 roku,   

 umowami notarialnymi, które gmina zawierała z Agencją Nieruchomości Rolnych, a później z Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, 

 umowami notarialnymi, które gmina zawierała ze Skarbem Państwa oraz z osobami fizycznymi i prawnymi. 
Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa. Gmina Karlino nie posiada innych niż własność i prawo 
użytkowania wieczystego praw majątkowych, w tym  w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych,  
wierzytelnościach, akcjach oraz   o posiadaniu.  
Gmina Karlino jest jedynym udziałowcem w 4 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.  Na koniec  2020 
roku  Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział  
w Karlinie i Spółdzielni Socjalnej Dobra Marka na łączną kwotę 46.042.142,92 zł, co przedstawia poniższa 
tabela:  

Tab. 7. Zestawienie udziałów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne 

 

Spółka Wartość udziałów w zł 

Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z 

o.o. w Karlinie 
27.474.970,00 

Regionalne  Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.                            

w Białogardzie 
15.051.500,00 

Energetyka Cieplna Spółka z o. o   w Karlinie 3.296.734,92 

Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie 1.200,00 

Bio – Energia Karlino Sp. z o.o. 97.738,00 

Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i 

Rekreacyjnych  Sp. z o.o. w Karlinie 
65.000,00 

Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z 

o.o. Warszawa 
50.000,00 

Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Sp. z 

o.o. w Karlinie 
4.000,00 

Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka w Domacynie 1.000,00 

Razem 46.042.142,92 
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Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:  

 wartość szacunkowa mienia na koniec 2020 r. wynosiła 169.179.277,98 zł, w tym: 

 grunty komunalne – 643 ha o wartości        20.453.755,37 zł 

 obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 567 ob. o wartości  
          131.182.010,99 zł 

 kotły i maszyny energetyczne            3.057.489,39 zł 

 maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania             610.728,32 zł 

 maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne           1.086.573,13 zł 

 urządzenia techniczne              1.276.112,69 zł 

 środki transportu                  507.009,16 zł 

 narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane      2.705.412,18 zł 

 pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ)
                 8.082.337,65 zł 
- wartości niematerialne i prawne               217.799,10 zł. 

 

Wykres 15. Stan mienia komunalnego 
Źródło: opracowanie własne 
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B. Gospodarka nieruchomościami – zmiany w zasobie komunalnym Gminy 
Karlino 

 

W 2020 r. Gmina Karlino sprzedała 28 działek oraz  5 lokali mieszkalnych. Dokonano również sprzedaży 
prawa użytkowania wieczystego 3 działek na rzecz ich użytkownika wieczystego oraz przekształcono prawo 
użytkowania wieczystego w prawo własności 1 działki zabudowanej garażem.   

Gmina jako współwłaściciel do udziału 37/100  nabyła również do zasobu udział 63/100 w 2 działkach od 
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Plac Jana Pawła II 17 w Karlinie oraz działkę stanowiącą 
drogę w obr. Wyganowo w drodze umowy przekazania zawartej z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia 
Rolnictwa.   

Nastąpiło również zwiększenie wartości nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym  

w związku ze sporządzeniem aktualnej wyceny nieruchomości nabytych w drodze komunalizacji przez 

Gminę Karlino położonych w obr. 003 m. Karlino znajdujących się aktualnie w użytkowaniu wieczystym PKP 

i przyjęciem ich  wartości zgodnie ze sporządzonymi wycenami w ewidencji środków trwałych  w 2020 r. 

Sposób zagospodarowania mienia: 

 mienie przekazane w użytkowanie wieczyste (grunty o pow. 39 ha w tym 1 ha osobom fizycznym) 
             1.505.479,61 zł 

 mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha)  
                130.513,08 zł 

 mienie oddane w dzierżawę (o pow. 27,06 ha) i w najem ( o pow. 0,36 ha)   
                215.007,24 zł 

 mienie będące w użyczeniu             709.857,00 zł 

 mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 9,76 ha) 
                391.931,01 zł 

 mienie będące w zarządzie oświaty (budynki)  ogółem   19.926.000,00 zł 

w tym: 

o przedszkole + żłobek      4.017.000,00 zł 
o szkoły podstawowe      8.743.000,00 zł 
o zespół szkół      7.166.000,00 zł 
 

 obiekty WTZ                 686.708,66 zł 

 budynki w zarządzie ZGK                         10.428.281,83zł 

 pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ)
                    8.082.337,65 zł 

 mienie stanowiące zasób gminy ogółem      169.179.227,98 zł. 
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Tab 8. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności  i innych praw majątkowych 
oraz z wykonywania posiadania - sprzedaż mienia, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Wyszczególnienie Wykonanie w 2020 roku Plan na rok 2021 

Sprzedaż mienia 4.323.620,72 zł            3.500.000,00 zł 

Dochody z dzierżawy  i najmu 427.285,83 zł            660.200,00 zł 

Wpływy z opłat za użytkowanie 
wieczyste 

 

5.737,94 zł 

 

           3.700,00 zł 

Inne dochody: 

 z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności, 

 

 odsetki 

 

 

41.733,28 zł 

 

 

876,47 zł 

 

            

20.240,00 zł 

 

 

300,00 zł 

 

RAZEM 4.846.254,24 zł 4.184.440,00 zł 

Źródło: opracowanie własne 

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego: 

 wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2020 roku stanowiła kwota 

2.291.153,15 zł, w tym na zakupy inwestycyjne wydatkowano  –  2.184.438,63  zł 

 utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnych (ZGK) –  3.358.698,46 zł 

 nakłady na utrzymanie : 

o szkół podstawowych  6.761.061,70 zł 

o oddziały przedszkolne w SP     290.926,27 zł  

o przedszkole   2.867.545,89 zł 

o żłobek        297.213,63 zł 

o liceum         55.435,63 zł 

o szkoła branżowa I i II st.    670.249,22 zł 

o technikum                   1.352.026,51 zł. 

 nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic            1.011.053,37 zł 

 nakłady na utrzymanie biblioteki     228.000,00 zł 

 nakłady na utrzymanie  muzeum     176.000,00 zł 

 nakłady na utrzymanie  obiektów sportowych, boisk            1.774.600,72 zł. 

 na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp.  861.965,40 zł.  

Ogółem nakłady na mienie komunalne wyniosły:           21.995.929,95 zł  
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Wykres 15 Nakłady – mienie komunalne ogółem w 2019 r. i 2020 r.  
Źródło: opracowanie własne 
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C. Mieszkaniowy zasób Gminy Karlino  

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karlino na lata 2016-2021 został uchwalony 
przez Radę Miejską w Karlinie w dniu 26 lutego 2016 r. Zawiera on analizę stanu technicznego i wielkości 
zasobu mieszkaniowego oraz założenia i kierunki działania organów gminy w zakresie realizacji gospodarki 
mieszkaniowej. 

Tab. 9 Liczba lokali w mieszkaniowym zasobie gminy (z wyłączeniem 3 lokali położonych w budynkach szkół) 

ROK 

(stan w dniu 31 XII) 

LICZBA LOKALI W TYM LICZBA LOKALI 

SOCJALNYCH: 

TEREN 

MIASTA 

TEREN 

WIEJSKI 

TEREN 

MIASTA 

TEREN 

WIEJSKI 

2020 351 57 64 42 

2019 356 57 73 42 

2018 368 24 76 10 

2017 372 24 77 10 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 10 Zasoby mieszkaniowe wynajmowane od KARLIŃSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO SPÓŁKI Z O.O. 

ROK  

(31.XII) 

LICZBA LOKALI W TYM LICZBA LOKALI 

SOCJALNYCH: 

2020 134 0 

2019 134 0 

2018 106 0 

2017 80 0 

Źródło: opracowanie własne 

Zarządzaniem lokalami należącymi do gminnego zasobu nieruchomości  oraz lokalami mieszkalnymi 
niestanowiącymi własności Gminy, którymi Gmina dysponuje na podstawie umów zajmuje się jednostka 
budżetowa Gminy utworzona z dniem 1 stycznia 2018 r. – Zakład Gospodarki Komunalnej. 

Sprzedaż lokali realizowana jest w oparciu o obwiązujące przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami oraz według zasad określonych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej 
w Karlinie. W związku z prowadzoną sprzedażą mieszkań na rzecz najemców, udzielaniem korzystnych 
bonifikat oraz umożliwieniem zapłaty w ratach, stworzono warunki sprzyjające wykupowi lokali. W latach 
2018-2020 dokonano sprzedaży na rzecz najemców trzynastu lokali z zasobu Gminy.  

Prace remontowe w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy przeprowadza Zakład 
Gospodarki Komunalnej.  

Kwota wydatkowana w 2020 roku na remonty wyniosła 98.416,94 zł. Na tą kwotę w największym stopniu 
składają remonty lokali przed zasiedleniem oraz bieżące konserwacje. Planowanie zakresu prac 
remontowych następuje w miesiącu wrześniu poprzedzającym rok ich wykonania. Przy planowaniu 
remontów uwzględnia się remonty, które są znane w dacie planowania oraz wysokości finansowania 
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w  przybliżeniu. Zmiana zaplanowanych zadań (zakresu remontów) w ciągu roku konieczna jest m. in. 
w przypadku awarii, czy też wykonania remontu lokalu z tzw. „odzysku” bądź po eksmisji. 

Lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino mogą być przedmiotem zamiany.  
 
Zamiana może być dokonana pomiędzy: 
1) najemcami lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy; 
2) najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a najemcą lokalu spoza tego 
zasobu; 
3) najemcą lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, a podnajemcą lokalu 
wynajmowanego przez Gminę od towarzystwa budownictwa społecznego; 
4) podnajemcami lokali wynajmowanych przez Gminę od towarzystwa budownictwa społecznego; 
5) podnajemcą lokalu wynajmowanego przez Gminę od towarzystwa budownictwa społecznego, a najemcą 
lokalu spoza mieszkaniowego zasobu Gminy. 
 

Dodatkowo na wniosek najemcy (podnajemcy) Gmina może mu zaproponować inny lokal w miejsce 
dotychczas najmowanego, jeżeli:  

1) najemca (podnajemca) posiada pisemną zgodę na zamianę od osób pełnoletnich wspólnie zamieszkujących 
w lokalu;  

2) najemca (podnajemca) lokalu spełnia kryterium dochodowe do najmu (podnajmu) lokalu,   
3) zamiana jest wywołana uzasadnioną potrzebą zmiany lokalizacji, kondygnacji, rozkładu pomieszczeń, 

wyposażenia technicznego lub powierzchni lokalu. 
 
Odmowa przydziału innego lokalu w ramach zamiany może nastąpić w szczególności, gdy:  
1) dotychczas zajmowany lokal został zdewastowany przez najemcę lub członków jego gospodarstwa 
domowego;  
2) w lokalu zgłoszonym do zamiany stwierdzono prace wykonane niezgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, a w wyznaczonym terminie najemca nie dokonał legalizacji stanu istniejącego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;  
3) nie uregulowano wobec Gminy zobowiązań finansowych wynikających z odpłatnego używania lokalu;  
4) istnieją przesłanki pozwalające przypuszczać, iż przyszły najemca nie będzie uiszczał czynszu i opłat 
związanych z najmem lokalu.  
 
W 2020 roku Gmina Karlino przydzieliła 5 lokali w ramach zamiany (dotychczasowym najemcom lub 
podnajemcom lokali).  
 
W celu ułatwienia lokatorom spłaty zobowiązań z tytułu czynszów i innych opłat związanych z używaniem 
lokali Gmina Karlino może udzielać ulg w spłacie należności w formie umorzenia, odroczenia terminu 
zapłaty lub rozłożenia na raty. Najczęściej udzielane są ulgi w postaci rozłożenia zaległości na raty w związku 
z trudną sytuacją ekonomiczną dłużnika. 
W 2020 r. rozłożono na raty należności związane z używaniem lokali mieszkalnych w stosunku do 20 
dłużników. Dodatkowo umorzono 4 zobowiązania pieniężne w związku ze śmiercią dłużników, którzy nie 
pozostawili żadnego majątku mogącego podlegać egzekucji. Dwóm osobom także odroczono termin spłaty 
należności.  

Zgodnie z przyjętymi  zasadami polityka czynszowa Gminy zmierza w kierunku uzyskania bazowej stawki 
czynszu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową. W dniu 
12 października 2020 r. na podstawie zarządzenia nr 90/2020 Burmistrza Karlina stawka bazowa czynszu 
najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino w dotychczasowej wysokości 
4,66 zł/m2 została podwyższona do wysokości 5,29 zł/m2. Za najem lokalu socjalnego i tymczasowego 
pomieszczenia stawkę w wysokości 1,74 zł/m2 podwyższono do stawki 1,98 zł/m2. Natomiast stawka 
podnajmu lokalu na osiedlu przy Biedronce w Karlinie wynajmowanego przez Gminę od Spółki KTBS po 
podwyżce kształtuje się na poziomie 9,26 zł/m2 (wcześniej wynosiła 8,16 zł/m2). 
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INFORMACJA O ZADŁUŻENIACH NAJEMCÓW W MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY ORAZ 
PROWADZONYCH CZYNNOŚCIACH WINDYKACYJNYCH 

Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie najemców wyniosło 1. 839.767,90 złotych, co stanowi o wzroście 
w kwocie 145.820,27 złotych w stosunku do roku ubiegłego.  
 
Wskaźnik ściągalności czynszów i innych opłat w 2020 roku wyniósł  94,80 %. 
Zakład Gospodarki Komunalnej w okresie swojej działalności podjął aktywne działania celem 

wyegzekwowania zaległych należności czynszowych oraz opłat niezależnych od wynajmującego, w tym 

wystawiono i wysłano: 

 upomnienia - 90 szt. 

 przedsądowe wezwania do zapłaty – 67 szt. 

 rozłożenie spłat, zawarte porozumienia – 20 szt. 

 nakazy zapłaty – 32 szt. 

 nakazy eksmisji – 6 szt. 

 wypowiedzenie umowy najmu – 4 szt. 

 wnioski egzekucyjne do komornika –   16 szt. o zapłatę;   3 szt. (eksmisje)  

 pozwy o opróżnienie lokalu skierowane do sądu – 6 szt. 

 wezwania do opuszczenia lokalu – 4 szt. 

 ostateczne wezwania do zapłaty (przed wypowiedzeniem) – 43 szt. 

 

Od wielu lat podejmowane są intensywne działania prowadzące do eksmisji osób nieposiadających tytułu 

prawnego do lokalu. W 2020 roku zostało wydanych przez Sąd 6 wyroków o eksmisje z lokali Gminy, z czego 

4 z obowiązkiem eksmisji do lokalu socjalnego oraz  2 bez prawa do takiego lokalu.  
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D. Cmentarz 
Utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, 

prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest położony co znajduje swe uregulowanie w ustawie 

z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.  W pracach na rzecz cmentarza komunalnego 

zastosowanie mają również zapisy zawarte w regulaminie cmentarza, wprowadzonym uchwałą Rady 

Miejskiej  w Karlinie. Regulamin cmentarza oraz zarządzenia dotyczące wysokości opłat za korzystanie 

z cmentarza znajdują się na tablicy ogłoszeń przy głównej bramie cmentarza oraz opublikowane na stronie 

internetowej BIP ZGK.   

 Administrowanie Cmentarzem Komunalnym w Karlinie z dniem 1 marca 2018 r. należy do Zakładu  

Gospodarki Komunalnej. Do zadań administratora należy: 

1. prowadzenie racjonalnej gospodarki miejscami grzebalnymi z zachowaniem warunków określonych 

w obowiązujących przepisach oraz zarządzanie obiektami zlokalizowanymi na terenie cmentarzy; 

2. prowadzenie pełnej, zgodnej z aktualnymi w tym zakresie przepisami prawa, dokumentacji cmentarnej; 

3. przygotowanie miejsca na kwatery wg planu zagospodarowania cmentarza; wskazanie miejsca pod groby 

ziemne i grobowce; wytyczanie kwater grzebalnych oraz wskazywanie miejsc wykopania grobów, nadzór 

nad wykonywanymi pracami;  

4. pobieranie z upoważnienia Gminy - opłat cmentarnych za korzystanie z cmentarza komunalnego; 

5. ustalanie właścicieli, dysponentów grobów nieopłaconych, informowanie ich również o warunkach 

dalszego dysponowania grobami;  

6. egzekwowanie od właścicieli i dysponentów grobów utrzymania porządku i czystości w obrębie tych 

grobów; 

7. otwieranie i zamykanie bram wjazdowych firmom świadczącym usługi pogrzebowe, kamieniarskie lub 

budowlane; 

8. bieżące utrzymanie czystości na terenach zarządzanych cmentarzy polegające m. in. na zamiataniu alejek, 

przy krawężnikach, wygrabianie i odchwaszczanie alejek gruntowych, usuwanie odpadów, usuwanie 

śliskości i odśnieżanie alejek w okresie zimowym; 

9. bieżące utrzymanie zieleni na terenach cmentarzy w tym m.in. systematyczne wykaszanie, wygrabianie 

skoszonej trawy, grabienie liści, przycinanie i formowanie krzewów, podcinanie odrostów i wykonywanie 

cięć sanitarnych drzew, ustalanie planu wycinki drzew suchych, zagrażających bezpieczeństwu i krzewów 

znajdujących się na cmentarzach, przygotowywanie wniosków celem uzyskania decyzji na ich usunięcie 

i przeprowadzanie wycinki, usuwanie wiatrołomów, odchwaszczanie wokół nasadzeń; 

10. utrzymanie w bieżącej sprawności infrastruktury technicznej i uzbrojenia cmentarzy (konserwacja, 

ogrodzeń, nawierzchni alejek), usuwanie awarii; 

11. utrzymanie w dobrym stanie technicznym punktów czerpania wody, zabezpieczanie instalacji wodnej przed 

zamarznięciem w okresie zimowym, naprawy i konserwacja istniejących punktów poboru; 

12.  wywóz śmieci z pojemników na odpady komunalne oraz utrzymywanie porządku wokół nich; 

13.  przygotowywanie i zabezpieczanie terenów cmentarnych i ich bezpośredniego otoczenia do obchodów 

dnia Wszystkich Świętych. 

 

Cmentarz komunalny zajmuje powierzchnię  2,78 ha, podzielony jest na kwatery. W ramach działalności 

na cele nowych pochówków w 2018 rozpoczęto wykorzystywanie kwatery VII, przeznaczonej na około 70 

grobów ( na koniec 2020r -  wykorzystane 32 miejsca). Nadal niezagospodarowane miejsce na pozostałych 

kwaterach przeznaczone jest na około 800 grobów.  

Na cmentarzu pochowanych jest 4211 osób w 3393 grobach. W 2020 r. odbyło się 111 pogrzebów przy 

średniej rocznej ilości pochówków: 88 (wyliczone z ostatnich  10 lat). Wystawione zostało  299 faktur na 

łączną kwotę 168 424,51 zł.  
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Liczba grobów nieopłaconych: 381 szt., z tego 82 to groby, których ważność opłaty upłynęła w 2020 

roku. Stale prowadzone są działania mające na celu wyegzekwowanie wymaganych należności. 

Nieopłacone groby dwa razy w roku są oznaczane są tabliczkami informującymi o zakończonym okresie, na 

który wniesiono opłatę za grób lub informacją, że grób został zakwalifikowany do likwidacji, zgodnie 

z obowiązującymi procedurami.  

 

Wysokość opłat:  

- do 22 stycznia 2020 regulowało Zarządzenie nr 16/2019 Burmistrza Karlina z dnia 22.02.2019r. w sprawie 

opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.  

- od dnia 23 stycznia obowiązuje Zarządzenie nr 7/2020 Burmistrza Karlina  z dnia 23 stycznia 2020 r. 

w sprawie opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego.   

 

 W 2020 r. została również podjęta Uchwała NR XXII/205/20 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego. 

Na koszty stałe ponoszone na cmentarzu składają się m.in.: wywóz odpadów komunalnych, kabina 

WC, energia elektryczna, woda. ( największy udział  kosztach ma wywóz odpadów). 
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Wykres  16  Rodzaje grobów 

Źródło: Opracowanie własne ZGK 
 

 
 

Wykres 17 Rodzaje grobów nowo utworzonych 
Źródło: Opracowanie własne ZGK  
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Wykres 18 Rodzaje grobów ponownie wykorzystanych 

Źródło: Opracowanie własne ZGK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 19 Wiek zmarłych 
Źródło: Opracowanie własne ZGK   
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Wykres 20 Płeć zmarłych 
Źródło: Opracowanie własne ZGK 

 

 

Wykres 21 Opłacanie grobów 
Źródło: Opracowanie własne ZGK 
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VI. Ochrona środowiska 
 

A. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Karlino 
 

W ramach celów określonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Karlino na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2025, zrealizowano dotychczas następujące działania; 

1) Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie w ramach 

infrastruktury  wodociągowej dokonała zakup pomp do ścieków do przepompowni ścieków  i oczyszczalni 

ścieków oraz zakup sprężarki dla stacji uzdatniania wody Redlino. Ponadto wykonała monitoring na 

oczyszczalni ścieków  Karlino (montaż kamery)  

 2) Gmina Karlino wykonała zadanie polegające na likwidacji barszczu Sosnowskiego na swoim terenie. 

Zabiegi niszczenia realizowane były  trzyetapowo następującymi metodami:  

 metodą mechaniczną polegającą na koszeniu roślin, 

 metodą chemiczną polegającą na wykonaniu oprysku skutecznym środkiem chemicznym zawierającym 

glifosat oraz trichlopyr (trzeci etap). 

 

W celu ochrony powierzchni ziemi, jak i eliminacji zagrożenia dla zdrowia ludzi  i środowiska naturalnego, 

Gmina Karlino pozyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska  i Gospodarki 

Wodnej w Szczecinie na likwidację barszczu Sosnowskiego na swoim terenie. Koszt związany 

z ww. zabiegami wyniósł 11755,8 zł, natomiast wysokość dotacji wyniosła 8816,85 zł.  

Barszcze Sosnowskiego usunięto z 16 posesji o łącznej powierzchni 155,5 ara 

Punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miejskim w Karlinie. 

Punkt funkcjonuje w tut. Urzędzie Miejskim od 2019 roku.  

Celem RZĄDOWEGO PROGRAMU DOFINANSOWANIA Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz 

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków. Można się ubiegać o  dotację lub pożyczkę przeznaczoną na wymianę źródła 

ciepła oraz prace związane z termomodernizacją. Program obejmuje dofinansowanie demontażu i wymiany 

pieców, zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej, zakupu i montażu ocieplenia przegród budowlanych, 

okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Szczegóły w jaki sposób wnioskować o środki znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Szczecinie pod adresem: https://www.wfos.szczecin.pl, gdzie należy kliknąć w ikonkę „Czyste 

Powietrze”. Na można znaleźć najczęściej zadawane pytania wraz odpowiedziami rozwiewającymi 

wątpliwości, uzyskać informacje szczegółowe o programie (dostępne również na stronie: 

https://wnioski.wfos.szczecin.pl/strona-glowna-programu), widnieje tam również link do wymaganej 

dokumentacji, kalkulatory izolacji termicznej oraz kalkulatory dotacji, którą można uzyskać.   

Działalność edukacyjna w ramach Programu Ochrony Środowiska  

W roku 2020 w ramach akcji „Sprzątania Świata” na terenie Przedszkola Miejskiego oraz przy Szkole 

Podstawowej (grupy starsze) odbyły się zajęcia ekologiczne. Ponadto dzieci wykonały tematyczne prace 

plastyczne oraz uporządkowały teren zielony.  

W przedszkolu miejskim im. Kubusia Puchatka w Karlinie 18 września odbyła się Ogólnopolska Akcja 

Sprzątania Świata. Jak co roku przedszkolaki zaopatrzone w rękawice i worki , z wielkim zaangażowaniem 

porządkowały swoje przedszkolne ogródki oraz place zabaw. 

https://www.wfos.szczecin.pl/
https://wnioski.wfos.szczecin.pl/strona-glowna-programu
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Głównym celem tego wydarzenia było ukazanie dzieciom skutków zaśmiecania „świata”, wyjaśnienie 

konieczności ochrony środowiska oraz recyklingu. Zajęcia te odbyły się z nadzieją, że w ten sposób zdobyte 

doświadczenia zaowocują w przyszłości dobrymi ekologicznymi nawykami. 

Szkoła Podstawowa im. M. Rataja w Karwinie podzielona klasami wraz z wychowawcami bądź nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia lekcyjne, po przydzieleniu terenu do sprzątania i zaopatrzeniu w rękawice (200 szt.) 

i worki (50 szt.) posprzątała wyznaczony teren dookoła szkoły oraz pobocze drogi w kierunku Domacyna 

oraz krzyżówki (od szkoły do drogi A6). 

 

W Szkole Podstawowej w Karścinie prowadzona jest aktywna  działalność  ekologiczna. Prowadzone są 

zbiórki: 

- kasztanów i żołędzi dla Koła Łowieckiego „Darz Bór” 

- baterii, 

- makulatury, 

- zużytych  tonerów  w ramach akcji „Fundusze za puste tusze” 

- zakrętek  plastikowych na cele charytatywne, 

- podczas wizyt w  lesie w Halinówku porządkowany jest las, 

- podczas akcji "Sprzątanie świata" – sprzątana jest  ścieżka  rowerowa i wieś, 

Szkoła bierze również udział w akcji „Klub Obrońców Planety” propagującą  zbiórkę płyt Cd i Dvd, 

a Przedszkolaki działają w Klubie  Puchatkowych Przyjaciół Natury,  kształtującym postawy proekologiczne. 

 

25 września uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej im. Bohaterów VI Pomorskiej Dywizji  Piechoty 

w Karlinie brali udział w wyjątkowej, międzynarodowej  inicjatywie promującej wartość edukacji na świeżym 

powietrzu – Dniu Pustej klasy. W związku z tą ideą wybrali się na wycieczkę do lasu w celu odkrycia tajemnic, 

jakie kryje las.  Uczniów na miejscu przywitali panowie leśniczy  z Nadleśnictwa Gościno. Opowiedzieli m. 

in.  o warstwowej budowie lasu, o zwierzętach zamieszkujących okoliczne lasy, na czym polega ich praca 

oraz jak powinno się zachowywać w lesie. Punktem końcowym wycieczki  było ognisko , gdzie wszyscy ze 

smakiem zajadali upieczoną  kiełbaskę. 

Po raz 15. ZOSTiR Sp. z o.o. mimo pandemii zorganizowała ekologiczny spływ kajakowy pn. Sprzątanie rzeki 

Parsęty na odcinku: Przystań kajakowa w Karlinie – Wrzosowo (most). Wieloletnia już tradycja związana ze 

sprzątaniem rzek – tuż przed rozpoczęciem sezonu kajakowego, ma pokazać, że troska o zasoby wodne, 

o przyrodę, ma nie tylko wymiar lokalny, ale ma przełożenie na problemy globalne. Wszyscy jesteśmy 

mieszkańcami jednej planety i musimy o nią dbać. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom. Możemy 

zatroszczyć się o czyste rzeki i okolice, wolne od śmieci. A oddając Parsętę dla turystów - kajakarzy – 

jesteśmy przekonani, że z pokładu kajaka będą podziwiać piękno przyrody, napawać zmysły widokami, 

dźwiękami i zapachami przyrody, relaksując przy tym duszę i ciało.  

 

Ponadto w 2020 roku  wprowadzono ograniczenia w koszeniu leśnej ścieżki rowerowej tj. pobocza celem 

otrzymania leśnej bioróżnorodności. Trawa na poboczach byłą koszona dopiero po osiągnięciu 1 m 

wysokości. W ten sposób powstawały naturalne łąki kwietne, które zatrzymują wilgoć, pochłaniają CO2 

i zwiększają bioróżnorodność. 

 

W 2020 roku ZOSTiR Sp. z o o z siedzibą w Karlinie kontynuował na wielu etapach swojej działalności liczne 
akcje proekologiczne, których celem było i jest propagowanie długofalowej polityki kształtującej 
świadomość i nawyki ekologiczne wśród wszystkich użytkowników obiektów sportowych.  
Wskazać bowiem należy, iż codziennie miliony plastikowych nakrętek po napojach ląduje w koszu na śmieci, 
a można je przecież wykorzystać w znacznie lepszy sposób, np. do działań charytatywnych.  
ZOSTiR Sp. z o.o. przez okrągły rok zbiera nakrętki, które przekazywane są na dedykowane akcje 
woluntarystyczne, wspierające chore dzieci i w ten sposób włącza się w recyklingowe akcje społeczne.  
Zbierając nakrętki nie tylko wspiera akcje charytatywne, ale przed wszystkim chroni przyrodę. „Pozytywnym 
skutkiem ubocznym” zbierania nakrętek jest promocja wychowania ekologicznego, a konkretnie – nauka 
segregacji.  
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B. Plan gospodarki niskoemisyjnej  
 

W ramach celów określonych w Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Karlino na lata 2015 - 

2020 z perspektywą do 2030, zrealizowano działanie pn. "Budowa instalacji OZE w budynku świetlicy 

wiejskiej w Karlinku." W ramach ww. inwestycji  wykonano powietrzną pompę ciepła o mocy 14 kW oraz 

instalację fotowoltaiczną na dachu budynku o mocy 6 kW. Wspomaganie pracy pompy ciepła przez energię 

wytworzoną z promieniowania słonecznego jest bardzo korzystne ponieważ wpływa na oszczędności 

w eksploatacji instalacji.  

 

C. Ochrona zwierząt 
 

Na terenie gminy Karlino w 2020 r. 16 sztuk psów przekazano do Schroniska Stowarzyszenia Inspektorat 

TOZ „Animals” w Białogardzie. Natomiast 14 szt. ww. zwierząt zostało adoptowanych. W 2020 roku 

wyłapywanie i przekazywanie bezdomnych psów odbywało się na podstawie obowiązującej umowy 

nr 47/2017 z dnia 29.12.2017 r. zawartej z ww. Schroniskiem „Animals” z siedzibą w Białogardzie. 

D. Usuwanie azbestu 
 

Gmina Karlino ponownie wzięła udział w organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie naborze wniosków na usuwanie azbestu. Od 26 wnioskodawców 

usunięto łącznie ponad 53 Mg odpadów azbestowych. Całkowita wartość zadania wyniosła 31 340,58 zł, 

z czego wartość dofinansowania to 8 581,20 zł. 

E. Gospodarka odpadami 
 
Gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi objęte są jedynie właściciele nieruchomości 
zamieszkałych. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do samodzielnego podpisania 
umów na odbiór odpadów, jak również do doposażenia się w urządzenia do gromadzenia odpadów.  
Na terenie Gminy Karlino zbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych: 

 odpady ze szkła – należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach koloru zielonego, oznaczonych 
napisem „Szkło”, 

 odpady z papieru – należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach koloru niebieskiego, 
oznaczonych napisem „Papier”, 

 odpady metali i tworzyw sztucznych – należy je umieszczać w ogólnodostępnych pojemnikach koloru 
żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

 bioodpady – należy je umieszczać w pojemnikach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”, 
znajdujących się na terenie nieruchomości, 

 odpady pozostałe po segregacji (tzw. zmieszane) – należy je umieszczać w pojemnikach do zbierania tego 
typu odpadów, znajdujących się na terenie nieruchomości, oznaczonych napisem „Pozostałe po segregacji”, 

 odpady zielone –  należy je umieszczać w workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio” lub 
kompostować w kompostowniku przydomowym,  

 przeterminowane leki – należy je przekazać do pojemników znajdujących się w punktach zbiórki 
zlokalizowanych na terenie Gminy Karlino, w godzinach ich otwarcia, 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi  należy je przekazać do pojemników znajdujących się w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie 
Gminy Karlino w godzinach ich otwarcia, 

 zużyte baterie i akumulatory – należy je przekazać do pojemników znajdujących się w punktach zbiórki 
zlokalizowanych na terenie Gminy Karlino, w godzinach ich otwarcia, 
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 odpady niebezpieczne, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, opony samochodowe, odpady z tekstyliów i odzieży – należy je dostarczać we wskazane 
miejsca,  

 odpady budowlane i rozbiórkowe – należy gromadzić w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych 
do tego rodzaju odpadów i przekazywać jednostce wywozowej, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 
w Urzędzie Miejskim, w ilości nieprzekraczającej 75 kg rocznie na gospodarstwo domowe. 
 
Stawki opłat: 

W styczniu 2020 r. obowiązywały stawki opłat przyjęte uchwałą Nr XII/125/19 z dnia 26.08.2019 r., 
wynoszące 14,00 zł/os w przypadku selektywnej zbiórki i 28,00 zł/os w przypadku jej braku. 
Od lutego weszły w życie stawki opłat przyjęte uchwałą Nr XVIII/170/19 z dnia 20.12.2019 r. i wynosiły one: 

 20,00 zł/os – w przypadku segregacji odpadów; 

 19,50 zł/os – dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym 
kompostowniku; 

 40,00 zł/os – opłata podwyższona za brak segregacji. 
 
Liczba osób: 

Zgodnie ze złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
liczba osób objętych systemem wynosiła (stan na 31.12.2020 r.) 7306 os., w tym 90 rodzin (186 os.) 
zadeklarowało kompostowanie odpadów w kompostowniku przydomowym. Wartości te mogą ulec zmianie 
ze względu na weryfikację liczby osób zamieszkujących na nieruchomościach bądź z uwagi na zgony 
(w przypadku zgonu, właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach mogą cofnąć się ze zmniejszeniem liczby osób do 6 miesięcy).   

 
Odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości objętych gminnym systemem 
zbiórki odpadów: 

Tak, jak w latach poprzednich, odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
zajmowała się firma „JOD-KAR” z Krzywopłotów. Wybór przedsiębiorcy każdorazowo odbywa się w ramach 
prowadzonego postępowania przetargowego. W 2020 r. rozliczenie z wykonawcą miało miejsce w formie 
ryczałtu miesięcznego wynoszącego 37 962,00 zł. 
Zagospodarowaniem odpadów (tj. odpadami zmieszanymi, bioodpadami, metalami  tworzywami 
sztucznymi, szkłem oraz papierem) z nieruchomości zamieszkałych zajmował się Miejski Zakład Zieleni, Dróg 
i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o.  (umowa obowiązuje do końca czerwca 2021 r.). 
Pozostałe frakcje odpadów przekazywane i zagospodarowywane były zgodnie z hierarchą postępowania 
z odpadami określoną w ustawie o odpadach.  

 
W 2020 r., z uwagi na epidemię koronawirusa odbyły się 2 z 3 zbiórek odpadów problematycznych 

(zbiórka marcowa została odwołana).  
Ilości odpadów 

W 2020 r. odebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1650,46 Mg 

 bioodpady – 143,96 Mg 

 metale i tworzywa sztuczne – 142,82 Mg 

 papier – 78,1 Mg 

 szkło – 154,22 Mg 

 pozostałe, w tym gabaryty, odpady budowlane itp. – 168,63 Mg 
 
Koszty: 

Koszty związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Karlino w 2020 r. kształtowały się 
następująco: 

 wydatki – 1 620 503,40 zł 

 dochody – 1 710 297,39 zł. 
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Ogółem zaległości mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami za 2020 r. wyniosły 69 919,77 zł, podkreślić 
jednakże należy, iż podejmowane są kroki mające na celu ich wyegzekwowanie.  
 
Inne: 

W 2020 r. wystawiono 458 tytułów wykonawczych oraz wysłano 521 upomnień  
na kwotę 6 066,80 zł. Ponadto, 70 właścicieli nieruchomości zostało wezwanych do złożenia wyjaśnień  
w zakresie liczby osób zamieszkujących nieruchomość.  

Prowadzone są także działania uszczelniające system, polegające na weryfikacji ilości osób 
zobowiązanych do wnoszenia opłaty za odpady, na podstawie:  

 deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości, 

 wniosków o dodatki mieszkaniowe,   

 danych dotyczących urodzeń i zgonów pochodzących z tut. ewidencji ludności,  

 informacji dot. zużycia wody na nieruchomościach, 

 informacji od mieszkańców.  
 
Ponadto, przy współpracy ze Strażą Miejską prowadzone są kontrole posesji, a w przypadku podrzucania 
odpadów w miejscach niedozwolonych, sprawdzany jest monitoring miejski w celu wykrycia osoby 
odpowiedzialnej. 
W 2020 r., Straż Miejska wystawiła mandaty karne związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie 
utrzymania czystości i porządku, w ilościach i na kwoty wskazane poniżej: 

 3 mandaty na łączną kwotę 400,00 zł (z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach); 

 7 mandatów na łączną kwotę 900,00 zł (z art. 191 ustawy o odpadach); 

 40 mandatów na łączną kwotę 5 600,00 zł i 1 wniosek do sądu (z art. 91, 117, 145 kodeksu wykroczeń).1 
 
Ponadto, w ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania 

balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” usunięto ponad 92 Mg odpadów rolniczych. Na ten cel 
pozyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 46 081,04 zł. 

W dniu 11.12.2020 r. podpisano umowę na realizację projektu polegającego na budowie 
stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Termin wykonania wynosi 
180 dni od dnia podpisania umowy. Budową punktu zajmie się Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze 
„TEBRA” G. Kowalczyk Spółka Jawna z Koszalina za łączną kwotę 1 841 629,91 zł. 
 
Na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stan 
osób na dzień 31.12.2020 r. wynosił 7308, w tym w tym 89 rodzin (184 os.) zadeklarowało kompostowanie 
odpadów w kompostowniku. W stosunku do roku ubiegłego, stwierdzono zmniejszenie zarówno ilości osób 
objętych deklaracjami, jak i osób zameldowanych.  
 
Zagospodarowaniem odpadów (tj. odpadami zmieszanymi, bioodpadami, metalami i tworzywami 
sztucznymi, szkłem oraz papierem) z nieruchomości zamieszkałych zajmował się Miejski Zakład Zieleni, Dróg 
i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Sp. z o.o. Odpady segregowane gromadzone są w pojemnikach typu 
„dzwon” oznakowanych w odpowiedni sposób kolorystyczny, tj. żółty dla tworzyw sztucznych i metali, 
niebieski dla makulatury oraz zielony dla szkła. Ponadto w obiektach użyteczności publicznej znajdują się 
pojemniki przeznaczone do gromadzenia zużytych baterii oraz przeterminowanych leków. Odpady 

                                                
1 Art. 10 ucipg – prowadzenie działalności (schroniska, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych, opróżniania zbiorników bezodpływowych) bez 

zezwolenia; brak pojemnika na odpady; nie utrzymywanie pojemnika i miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; nie przestrzeganie regulaminu utrzymania czystości; nie składanie deklaracji mimo takiego obowiązku; nie posiadanie 

kompostownika mimo złożenia takiego oświadczenia; 

Art. 91 KW – zanieczyszczenie drogi publicznej, pozostawienie przedmiotów, zwierząt, które  mogą spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić 

utrudnienie w ruchu drogowym; 

Art. 117 KW – utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości; 

Art. 145 KW – zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca publicznych; 

Art. 191 odpady – palenie odpadami   
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problematyczne, jak elektroodpady, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, zużyte opony itp.  
w tym roku ze względu na epidemię koronawirusa odbierane były 2 zamiast  3 razy.  
 
W 2020 r. odebrano następujące ilości odpadów komunalnych: 
 
Lp. Nazwa odpadu Ilość w 2020 r. [Mg] 
1 zmieszane 1650,46 
2 bioodpady 143,96 
3 papier 78,1 
4 szkło 154,22 
5 metale i tworzywa sztuczne 142,82 
6 pozostałe 168,63 
 
W 2020 r. wystawiono 458 tytułów wykonawczych oraz wysłano 521 upomnień na kwotę 6 066,80 zł. 
Ponadto, 70 właścicieli nieruchomości zostało wezwanych do złożenia wyjaśnień w zakresie liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość.  
 
Prowadzone są także działania uszczelniające system, polegające na weryfikacji ilości osób zobowiązanych 
do wnoszenia opłaty za odpady, na podstawie:  
• deklaracji składanych przez właścicieli nieruchomości, 
• wniosków o dodatki mieszkaniowe,   
• danych dotyczących urodzeń i zgonów pochodzących z tut. ewidencji ludności,  
• informacji dot. zużycia wody na nieruchomościach, 
• informacji od mieszkańców.  
 
Ponadto, przy współpracy ze Strażą Miejską prowadzone są kontrole posesji, a w przypadku podrzucania 
odpadów w miejscach niedozwolonych, sprawdzany jest monitoring miejski w celu wykrycia osoby 
odpowiedzialnej. 
 
W 2020 r. Straż Miejska wystawiła mandaty karne związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie 
utrzymania czystości i porządku, w ilościach i na kwoty wskazane poniżej: 
• 3 mandaty na łączną kwotę 400,00 zł (z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach); 
• 7 mandatów na łączną kwotę 900,00 zł (z art. 191 ustawy o odpadach); 
• 40 mandatów na łączną kwotę 5 600,00 zł i 1 wniosek do sądu (z art. 91, 117, 145 kodeksu 
wykroczeń).  
W ramach zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag” usunięto ponad 92 Mg odpadów rolniczych. Na ten cel pozyskano 
dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 46 081,04 
zł. 
W dniu 11.12.2020 r. podpisano umowę na realizację projektu polegającego na budowie stacjonarnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK. Termin wykonania wynosi 180 dni od dnia 
podpisania umowy. Budową punktu zajmie się Przedsiębiorstwo Projektowo – Wykonawcze „TEBRA” G. 
Kowalczyk Spółka Jawna z Koszalina za łączną kwotę 1 841 629,91 zł. 
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VII. Ład przestrzenny 
A. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy  
Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy - ostatnia ocena aktualności 

(art.  32 upzp) przyjęta uchwałą Nr XLVI/413/18 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 maja 2018 r. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - ostatnia ocena aktualności przyjęta uchwałą Nr 

XLVI/413/18 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 maja 2018 r. Miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego pokryte jest 4 168,08ha co stanowi 29,56% powierzchni gminy Karlino. 

 

B. Program opieki nad zabytkami 
Gmina Karlino sporządziła projekt „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019 Gminy 

Karlino”, jednak w związku z upływem okresu zakładanego obowiązywania programu, przygotowywana 

będzie jego aktualizacja.   

VIII. Działalność inwestycyjna 
 

W okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r. Gmina Karlino realizowała następujące inwestycje: 

A. Przebudowa drogi na dz. nr 10/2 odr. Wyganowo wraz z budową oświetlenia 
drogowego 
W ramach środków własnych gminy wykonano 35 mb drogi osiedlowej wewnętrznej wraz z chodnikiem do 

budynku nr 5 na osiedlu przy Biedronce. Wartość inwestycji wyniosła 88.500,00 zł. 

Zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. przez Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „GRAND” 

Kazimierz Ligus, ul. Szosa Połczyńska 61, 78-200 Białogard w części dotyczącej robót budowlanych branży 

drogowej, natomiast w części dotyczącej branży elektrycznej  tj. zaprojektowanie i wybudowanie 

oświetlenia drogowego w miejscowości Wyganowo przez Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk 

ul. Chopina 8, 78-230 Karlino. Na realizację zadania pozyskano dotację z Krajowego Ośrodka Wspierania 

Rolnictwa w wysokości 214.352,44 zł, reszta przedsięwzięcia została sfinansowana z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 130.407,56 zł. 
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B. Modernizacja lokali dla repatriantów  
 

Zadanie polegające na remoncie 3 mieszkań dla repatriantów oraz 2 mieszkań komunalnych wraz 

z częściami wspólnymi budynku przy Okrzei 1 w Karlinie zostało zrealizowane w 2020 r. Wykonawcy robót 

budowlanych zostali wyłonieni w przetargu nieograniczonym. Dodatkowo, zostało zakupione wyposażenie 

do lokali dla przesiedleńców z Kazachstanu. Na mocy porozumień w sprawie zapewnienia warunków do 

osiedlenia na terenie gminy Karlino repatriantów otrzymaliśmy dotację Wojewody Zachodniopomorskiego 

w wysokości 500.715,00 zł. Część przedsięwzięcia została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych w wysokości 203.592,44 zł, a resztę stanowiły środki własne gminy w wysokości 390.586,72 zł. 
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C. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla gm. 
Karlino 
Zakończono prace projektowe, uzyskano decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca 

pozwolenia na budowę. 12 grudniu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych 

Przedsiębiorstwem Projektowo-Wykonawczym „TEBRA” G. Kowalczyk S.J. z siedzibą w Koszalinie. 

 

 

D. Bądź jak MacGyver - budowa budynku warsztatowo-garażowego w Domacynie  
 

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. dzięki zdobytym środkom Grantów Sołeckich 

w wysokości 9 494,75 zł. 
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E. Kraina radości w miejscowości Gościnko-doposażenie placu zabaw w Gościnku 
 

Metalowa Huśtawka podwójna oraz metalowa karuzela tarczowa z siedziskami zostały zakupione dzięki 

środkom z Grantów Sołeckich w 2020 r. Wysokość otrzymanego dofinansowania to 9 628,54 zł. 
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F. Świetlany promyk w miejscowości Krukowo-doposażenie placu rekreacyjno 
wypoczynkowego - budowa oświetlenia solarnego w Krukowie 
 

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane w 2020 r. dzięki zdobytym środkom Grantów Sołeckich w 

wysokości 10 000,00 zł. 

 

G. Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie  
 

Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym był Zakład Instalatorstwa 

Elektrycznego Andrzej Klekociuk. Całość przedsięwzięcia została sfinansowana z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych w wysokości 160.508,85 zł 

 

H. Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka 
ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 Zielono-niebieska infrastruktura.  
 

W ramach zadania opracowano kompleksową dokumentację projektowo – kosztorysową pn. „Budowa 

podziemnej baterii zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową oraz powierzchniowej łąki 

retencyjnej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch torów do jazdy rowerem typu pumptruck oraz 

budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą oraz budową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji deszczowej” – część I. 

Przedmiotowe opracowanie było konieczne aby aplikować wraz ze ZMiGDP o środki dla przygotowania 

i realizacji Projektu pt. "Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Zapłacono pierwszą ratę dla 

projektanta w wysokości 12 300,00 zł. 
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I. Budowa oświetlenia typu LED i oświetlenia sygnalizacyjnego na przejściu dla 
pieszych przy ul. Wojska Polskiego oraz ul. Kościuszki  
 

Inwestycja wykonana w formule zaprojektuj i wybuduj w roku 2020 ze kwotę 17.650,00 zł. 

Przebudowa istniejących przejść dla pieszych  przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. Zamontowanie oświetlenia sygnalizacyjnego pulsującego o barwie pomarańczowej, a także 

oświetlenia przejść dla pieszych zdecydowanie wpłynęło na zwiększenie czujności kierowcy, a tym samym 

bezpieczeństwo pieszych. 

 

J. Wspieranie rozwoju społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w m. 
Karlinko 
 

W dniu 18.04.2019 r. została podpisana umowa o roboty budowlane na wykonanie przedmiotowej 

inwestycji z firmą KDI Sp. z o. o. Dnia 17.04.2019 r. podpisano umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad wszystkimi branżami robót budowlanych. 30 czerwca 2020 r. wykonawca zakończył realizację zadania 

łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu. 8 lipca 2020 r. dokonano odbioru końcowego. 

Wartość robót budowlanych wyniosła 708.946,37 zł. Przyznana pomoc finansowa ze środków PROW 2014-

2020 wynosi 63,63% wartości kosztów kwalifikowalnych. Budynek świetlicy wiejskiej w Karlinku 

wyposażony został w instalację ogrzewczą w postaci ogrzewania podłogowego z odnawialnym źródłem 

ciepła w postaci powietrznej pompy ciepła o mocy 14 kW. Moc elektryczna dla pompy ciepła, zapewniona 

jest również ze źródeł odnawialnych tj. przez panele fotowoltaiczne o mocy 6 kWp z instalacji 

zamontowanej na dachu budynku. Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie ze środków  Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę instalacji OZE w budynku 

świetlicy w Karlinku w wysokości 50.735.00 zł. 
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IX. Polityka Społeczna 
A. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020 
gminy Karlino  
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020 gminy Karlino - określa misję 

i wytycza kierunki jej realizacji. Na bazie zdiagnozowanych problemów społecznych, ich przyczyn i skali, 

w oparciu o istniejące instytucje, organizacje i siły społeczne określa priorytety, formułuje długofalowe cele, 

określa narzędzia i instrumenty ich realizacji. Działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Karlinie mają na celu nie tylko łagodzenie skutków trudnej sytuacji bytowej beneficjentów, lecz także 

usuwanie przyczyn tkwiących w sferze psychicznej i społecznej. 

Misją polityki społecznej samorządu lokalnego Gminy Karlino jest zapewnienie mieszkańcom warunków 

rozwoju osobistego i społecznego, uczestnictwa na zasadzie równości; wspomaganie najsłabszych 

i przeciwdziałanie odrzuceniu społecznemu oraz integracja środowisk. W Strategii określone zostały cele 

strategiczne, które zgodnie z zasadą pomocniczości system polityki i pomocy społecznej powinny uzupełniać 

i wspomagać naturalną strukturę społeczną w samoorganizacji I kompensowaniu podstawowych potrzeb.  

Cele strategiczne: 

1. Wzmacnianie lokalnej społeczności w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów. 

2. Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu instytucji rodziny i przeciwdziałanie patologiom 

w rodzinie. 

3. Promowanie zatrudnienia oraz wsparcie osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

4. Rozwijanie systemu pomocy służącego zaspakajaniu podstawowych potrzeb osób starszych, 

chorych i niepełnosprawnych.  

5. Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie 

gminy.  

Cele operacyjne: 

1. Inicjowanie integracji społeczności lokalnych. 

2. Wspólne diagnozowanie potrzeb i problemów społeczności lokalnych. 

3. Inicjowanie współdziałania pomiędzy grupami społecznymi i organizacjami pozarządowymi 

a instytucjami rządowymi i samorządowymi. 

4. Zintensyfikowanie i rozwój form pracy socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze 

środowisk niewydolnych wychowawczo. 

5. Wspieranie i usprawnianie systemu wsparcia dla rodziny: psychologicznego, prawnego, socjalnego. 

6. Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się opieką i pomocą rodzinie. 

7. Zapewnienie dzieciom i młodzieży w tym niepełnosprawnym odpowiednich warunków do życia 

i rozwoju zgodnie z ich potrzebami i przysługującymi im prawami. 

8. Stałe diagnozowanie potrzeb i bezpieczeństwa socjalnego osób starszych, chorych 

i niepełnosprawnych. 

9. Aktywizacja osób bezrobotnych w celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. 

10. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji szkoleń i zmian kwalifikacji osób 

bezrobotnych. 

Zadania do wykonania: 

1. Systematyczna diagnoza i monitoring istniejących problemów społecznych.  
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2. Wspomaganie inicjatyw społecznych i inspirowanie rozwoju idei samopomocy. 

3. Systematyczne wzmacnianie kadr Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej poprzez 

dokształcanie i utrzymanie odpowiedniej liczby pracowników. 

4. Zmniejszanie rozmiarów problemu przemocy w rodzinie. 

5. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych wymagających opieki w środowisku zamieszkania 

poprzez system usług opiekuńczych. 

6. Systematyczne szkolenia dla osób realizujących opiekę nad osobami starszymi.  

7. Podjęcie działań ukierunkowanych na aktywizację zawodową i społeczną.  

8. Wsparcie materialne dla rodzin i osób dotkniętych ubóstwem. 

9. Rozwój współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz instytucjami i organizacjami działającymi 

w obszarze zatrudnienia, bezrobocia oraz pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. 

We wdrożeniu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie gminy Karlino 

uczestniczą, min.:  

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie, 

2. Ośrodki Zdrowia w Karlinie, 

3. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

4. Karliński Ośrodek Kultury, 

5. Biblioteka Publiczna w Karlinie, 

6. Policja w Karlinie, 

7. Straż Miejska, 

8. placówki oświatowe. 

Cele zawarte w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015 – 2020 gminy 

Karlino realizowane są w oparciu o wiele aktów prawnych2. 

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina, powiat oraz samorząd 

województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu 

o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: 

infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy 

społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. 

W przypadku mieszkańców miasta i gminy Karlino głównymi powodami przyznania pomocy 

społecznej jest bezrobocie oraz ubóstwo. W ostatnim czasie zauważalny jest wzrost problemów 

                                                
2

 ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  
ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ,   

ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 
ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne , 

ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
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wynikających się ze starzenia społeczeństwa a co za tym idzie konieczność zapewnienia opieki osobom tego 

wymagającym w miejscu ich zamieszkania lub też w instytucjach całodobowych. 

Tabela nr 11 Powody przyznawania pomocy w latach 2019 - 2020 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie  

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

2019 2020  

 

Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób  

w rodzinach 

 

Liczba rodzin 

ogółem 

Liczba osób  

w rodzinach 

 

 

  

Ubóstwo 242 752 213 712  

Sieroctwo 1 2 2 5  

Bezrobocie 218 745 185 657  

Długotrwała choroba 108 247 55 41  

Niepełnosprawność 61 132 40 87  

Bezdomność 22 49 9 10  

Przemoc w rodzinie 0 0 0 0  

Alkoholizm 39 83 26 57  

Bezradność 

opiekuńczo - 

wychowawcza i 

prowadzenia 

gospodarstwa 

domowego 

 

45 

 

254 

31 165  

w 

tym:  

rodziny niepełne 27 134 20 92  

 rodziny 

wielodzietne 

16 122 9 73  

Potrzeba ochrony 

macierzyństwa 

54 311 39 232  

w tym: wielodzietność 38 251 28 189  

Narkomania 2 2 1 1  

Trudności w 

przystosowaniu do 

życia po zwolnieniu z 

Zakładu Karnego 

7 16 5 7  

Sytuacja kryzysowa 0 0 0 0 

Zdarzenie losowe 3 5 1 2 
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Jedną z głównych przyczyn przyznawania pomocy jest ubóstwo i  bezrobocie. W gminie Karlino najczęściej 

występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin, a jednocześnie powodami ubiegania się 

o pomoc społeczną, w 2020 roku było kolejno:  

1. ubóstwo,  

2. bezrobocie,  

3. potrzeba ochrony macierzyństwa,  

4. bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

5. niepełnosprawność. 

W 2020 roku pomocą społeczną w postaci różnego rodzaju świadczeń pieniężnych i rzeczowych objęto 

w gminie 262 rodzin tj. 888 osób.  

Wiele z tych osób korzysta z pomocy w postaci: pracy socjalnej, poradnictwa, załatwiania spraw w urzędach, 

sądach, orzecznictwie do spraw niepełnosprawności, ustalenia uprawnień do rent, emerytur. Ponadto 

przeprowadzamy wywiady środowiskowe oraz wywiady alimentacyjne dla innych ośrodków, policji, sądów 

i instytucji.  

Do zadań własnych samorządu gminy należą zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, są to m.in.: zasiłki okresowe i celowe, pomoc rzeczowa, sprawienie pogrzebu, zapewnienie 

posiłku, schronienia, ubrania, dożywianie, praca socjalna.  

 

Na realizację zadań z pomocy społecznej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  wydatkowano 

ogółem: 3 050 825,71 zł. 

Tab. 12 Środki własne gminy Karlino na realizację zadań z pomocy społecznej 

L.p. Zadanie Kwota 

1 Opłata za pobyt mieszkańców w domach pomocy 

społecznej 

 

842 530,05 

2 Opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej 447.302,79 

3 Zatrudnienie 2 asystentów rodziny  105705,01 

4 Zasiłki celowe  73239,94 

5 Dodatki mieszkaniowe 594628,71 

6 Projekt „Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna 

integracja w gminie Karlino” 

 

155 689,68 

7 Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 640764,53 

8 Usługi opiekuńcze 147665 

9 Dożywianie 40000 

10 Sprawienie pogrzebu 3.300,00 

RAZEM 3 050 825,71 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie 
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W 2020 roku w domach pomocy społecznej przebywało 28 mieszkańców gminy Karlino. W związku 

z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańcy ponoszą odpłatność w wysokości 70 % dochodów netto. 

Pozostałą część wnoszą odpowiednio członkowie rodziny zobowiązani do alimentacji (zstępni przed 

wstępnymi) oraz gmina Karlino. 

Z usług opiekuńczych w 2020 r. skorzystało 30 mieszkańców gminy Karlino (o 3 osoby więcej niż w 2019 

r.). Usługi świadczone były przez opiekunki zatrudnione na umowę o pracę w Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Karlinie. Wykonywanie usług opiekuńczych w 2020 r. było utrudnione z uwagi na 

ogłoszony na terenie Rzeczypospolitej stan pandemii. Przez kilka miesięcy usługi świadczone były 

w ograniczonym zakresie (minimalny zakres usług) z uwagi na ryzyko zakażenia lub przeniesienia na 

podopiecznych wirusa COVID-19. Usługi wykonywane były w ostrym reżimie sanitarnym, opiekunki zostały 

wyposażone w odpowiednie środki ochrony.  

Od kilku lat zauważalny jest proces starzenia się społeczeństwa i w latach najbliższych lokalna polityka 

społeczna powinna rozwijać się w kierunku zapewnienia wsparcia osobom starszym oraz 

z niepełnosprawnościami.  

W związku z rosnącymi potrzebami wsparcia osób z niepełnosprawnościami, Gmina Karlino w 2020 r. 

przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020” 

finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie 

zatrudnił 3 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych na umowę zlecenie. Do zadań asystentów 

należało m.in. pomoc w: 

 wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, 

placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, 

urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe 

itp.); 

  wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne; 

 zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 

 załatwieniu spraw urzędowych; 

 nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;  

 korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 

Z uwagi na ograniczenie wynikające w ogłoszeniem stanu pandemii nie wszystkie działania mogły być 

realizowane przez asystentów w pełnym wymiarze.  

 W roku sprawozdawczym do udziału w programie zakwalifikowano 9 osób 

z niepełnosprawnościami, w tym 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 5 osób 

z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach programu osobom objętym programem 

przyznano 852 godzin usług asystenckich w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r.  

Do zadań zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku należało m.in:  

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych 

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, oraz udzielenie pomocy 

w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi, 

 wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych 
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 realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę 

poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. Środki na realizację  i obsługę tych zadań zapewnia budżet 

państwa. 

Dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadań własnych w roku 2020 wyniosło: 12 947 923,91 zł. 

Tab.13 Dofinansowanie zadań z budżetu państwa na realizację zadań  MGOPS w Karlinie 

L.p. Zadanie Kwota 

Dotacje na zadania zlecone 

1 Świadczenie wychowawcze 500+ 9.405.931,05 

2 Świadczenia rodzinne 943.312,30 

 Świadczenia alimentacyjne 553.104,00 

3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 

pobierające niektóre świadczenia 

121462,96 

4 Dodatki energetyczne 8889,19 

5 Wynagrodzenie dla opiekuna osoby całkowicie 

ubezwłasnowolnionej 

14.850,00 

6 Świadczenie Dobry Start 324.900,00 

Dotacje na zadania zlecone razem 11 372 449,5 

Dotacje na zadania własne 

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

pobierających zasiłek stały 

17104,56 

8 Zasiłki okresowe 422563 

9 Zasiłki stałe 212469,63 

10 Utrzymanie Ośrodka 176794,03 

11 Program „Posiłek w szkole i w domu” 119023,95 

12 Projekt „Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna 

integracja w gminie Karlino.” 

 

603 216,48 

13 Zatrudnienie asystenta rodziny (program) 0 

14 Zatrudnienie asystenta rodziny Projekt partnerski 

„Podziel się domem, razem możemy więcej” 

24302,76 

Dotacje na zadania własne razem 1 575 474,41 

 DOTACJE RAZEM 12 947 923,91 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie 

 

W 2020 r. 4 osobom przyznano świadczenia z tytułu opieki prawnej przyznane przez Sąd na łączną kwotę 

14.850 r. W 2020 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie zaczął świadczyć 

specjalistyczne usługi w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone 

były na rzecz dzieci. Usługi specjalistyczne obejmowały następujące czynności:  
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 uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,  
 kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego 

funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, 
 prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także 

w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, 
 pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia, 
 rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(Dz. U z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn.zm ). 
 

W 2020 roku z uwagi na COVID-19 wstrzymanych zostało wiele działań dla seniorów prowadzonych przez 

ZOSTiR Sp. z o.o., które planowane są do realizacji w 2021 roku, zaraz po ustąpieniu obostrzeń. 

 

B. Pomoc w zakresie dożywiania. 
 

W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 

objęto pomocą 118 osób, w tym z pomocy skorzystało 103 dzieci. 

 Wykonanie dożywiania w formie posiłku w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco: 

Tab. 14 Dożywianie dzieci w szkołach w roku 2020 r. 

SZKOŁA Liczba 

dzieci 

Szkoła Podstawowa w Karlinie 32 

-w Karwinie 5 

-w Karścinie 19 

-w Daszewie 20 

Przedszkole w Karlinie 21 

Szkoła Specjalna w Białogardzie 4 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 1 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w WOJSCE 1 

Razem: 103 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie 

W sumie z pomocy w postaci posiłków szkołach, w 2020 r. skorzystało 103 dzieci. Z programu mogą 

skorzystać także osoby dorosłe. W 2020 r. sfinansowano zakup posiłków dla 118 osób na łączną kwotę 

37.038 zł  W przypadku osób mających problemy z poruszaniem się posiłki dostarczano do ich miejsca 

zamieszkania.  
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Na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 r. wydatkowano łączną kwotę 159 023,95 zł. 

W ramach programu wypłacane są także zasiłki celowe na sporządzanie posiłków.  

C. Inne świadczenia 
 

Od dnia 01.01.2020 roku pracownik ds. świadczeń rodzinnych prowadził bieżącą obsługę świadczeń 

rodzinnych, przyjmował nowe wnioski, naliczał listy wypłat oraz listy składek ZUS, wydawał wnioski 

i zaświadczania, prowadził sprawozdawczość i korespondencję.   

Ogółem w w/w okresie wpłynęło: 

 447 wniosków o zasiłek rodzinny ( w tym 10 złożonych elektronicznie); 

 42 wnioski o zasiłek pielęgnacyjny ( w tym 1 złożony elektronicznie); 

 35 wniosków o świadczenie pielęgnacyjne; 

 68 wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (w tym 2 złożone elektronicznie); 

 6 wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy; 

 34 wnioski o świadczenie rodzicielskie ( w tym 2 złożone elektronicznie); 
Rok 2020 obejmuje dwa okresy zasiłkowe: od 01.11.2019 do 31.10.2020 tzw. stary okres zasiłkowy 

2019/2020 i od 01.11.2020 r. nowy okres zasiłkowy 2021/2021.  

Od 01.01.2020  r. zmieniła się wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które zgodnie z Obwieszczeniem 

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia na 

rok 2020 wyniosło 1.830,00 zł miesięcznie. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 

r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do 

ubiegania się o zasiłek rodzinny  i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz 

wysokości zasiłku dla opiekuna od dnia 01.11.2018 r. kwoty kryteriów dochodowych nie uległy zmianie 

i wynoszą: 

- w przypadku zasiłku rodzinnego – 674,00 zł na osobę miesięcznie, jeśli w rodzinie wychowywane jest 

dziecko niepełnosprawne – 764,00 zł; 

- w przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego – 764,00 zł na osobę miesięcznie; 

- w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka żywego – 

1 922,00 zł na osobę miesięcznie. 

Od dnia 01.08.2019 r. obowiązują przepisy w ramach programu „Bez PIT dla młodych”. Zgodnie z nimi zarobki 

pracowników do 26. roku życia są zwolnione  z podatku. W związku z powyższym zmienił się sposób 

wyliczenia dochodu osób do 26 roku życia. Nie uległy zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz 

przysługujących do zasiłku dodatków.  
W okresach zasiłkowych 2019/2020 i 2020/2021 obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, która pozwala 

na przyznanie zasiłku rodzinnego w przypadkach przekroczenia kryterium dochodowego w rodzinie, 

w wysokości pomniejszonej     o kwoty przekroczenia dochodu.  Zmiana na „złotówka za złotówkę” lub 

przejście   z mniejszych świadczeń na świadczenia w pełnej wysokości może nastąpić w trakcie trwania 

okresu zasiłkowego. Wysokość świadczenia przyznanego tą metodą nie może być mniejsza niż 20,00 zł. 

 W okresie sprawozdawczym wydano: 

 555 decyzji w sprawie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami; 

 69 decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego; 

 41 decyzji w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego; 

 67 decyzji w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka; 

 8 decyzji w sprawie specjalnego zasiłku opiekuńczego, 

 4 decyzje w sprawie zasiłku dla opiekuna, 

 32 decyzje w sprawie świadczenia rodzicielskiego, 
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 213 zaświadczeń do urzędów i instytucji, w tym 2 zaświadczenia do stypendium socjalnego na uczelnię 

wyższą i 1 zaświadczenie z programu „Czyste Powietrze”. 

Realizowano również 51 decyzji z innych instancji (Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, inne OPS przekazane do dalszej realizacji po zmianie miejsca 

zamieszkania świadczeniobiorcy). 

Do dnia 31 grudnia 2020 roku świadczenia rodzinne wypłacano 514 rodzinom Ogólna kwota wypłaconych 

świadczeń rodzinnych wyniosła 4.074.082,26 zł.   
Wypłacono: 

 315  rodzinom zasiłki rodzinne na łączną kwotę 943.312,30 zł; 

 34 rodzinom przyznano jednorazowe dodatki w wysokości 1000 zł z tytułu urodzenia dziecka na łączną 

kwotę 32.862,37 zł; 

 20  rodzinom dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

w wysokości 400 zł na łączną kwotę  48.937,24 zł. 

 dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka otrzymywało 25 rodzin w łącznej kwocie 61.027,08  zł; 

 dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne 

dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego dla 117 rodzin w łącznej kwocie 194.309,45 zł; 

 44 rodziny otrzymywały dodatki  z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na łączną 

kwotę 48.385,42 zł; 

 472 dzieci w 254 rodzinach otrzymało jednorazowe dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł)  

w kwocie 46.168,23 zł; 

 101 rodzin skorzystało z dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania na 

kwotę 59.839,17 zł; 

 233 osobom zasiłki pielęgnacyjne z tytułu niepełnosprawności oraz 4 osoby z tytułu ukończenia 75 roku 

życia na kwotę 586.716,00 zł; 

 75 rodzin miało uprawnienia do świadczenia pielęgnacyjnego. Łącznie wypłacono świadczeń na kwotę 

1.545.366,00 zł; 

 specjalny zasiłek opiekuńczy pobierało 6 rodzin na łączną kwotę 34.720,00  zł; 

 1 osoba pobierała zasiłek dla opiekuna w łącznej kwocie 740,00 zł. Od miesiąca kwietnia 2020 r. nie ma osób 

korzystających z tej formy pomocy; 

 59 rodzinom wypłacono jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecko żywego w wysokości 1 000 zł 

w łącznej kwocie 59.000,00  zł; 

 62 osoby korzystały ze świadczenia rodzicielskiego na łączną kwotę 413.439,00 zł; 
Ponadto w 2020 r. opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne  i emerytalno-rentowe 82 osobom 

otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej 

kwocie 459.362,00 zł. 
Od 1 stycznia 2017 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim 

i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do 

jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 

4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W okresie sprawozdawczym udzielono 

informacji o świadczeniu 1 osobie jednak nie wypłynął żaden wniosek. 
Fundusz alimentacyjny. 
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst 

jednolity: dz. U. z 2020r poz. 808 ze zm.) fundusz alimentacyjny wszedł w życie z dniem 1 października 2008r. 
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku 

życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub  w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, 

albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Świadczenia z funduszu przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 

kwoty 900,00zł. Od 01.10.2020 wprowadzono mechanizm złotówka za złotówkę w przypadku przekroczenia 

kryterium dochodowego. 
Okres świadczeniowy w funduszu alimentacyjnym każdego roku trwa od dnia 1 października do dnia 30 

września następnego roku kalendarzowego. 
Zgodnie z art. 27 ust. 1 i ust. 2 dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu 

wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie 

uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia następującego po 

dniu wypłaty świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Organ właściwy wierzyciela wydaje, 

po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego, decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego 

należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wydano łącznie 138 decyzji w tym: 

 8 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, 

 97 decyzji przyznających świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 

 33 inne decyzje (odmowne, uchylające, wstrzymujące, zmieniające). 
Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych 
Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. 
Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są na wniosek organu właściwego wierzyciela 

tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby 

uprawnionej jeśli: 

1. Osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego; 

2. Osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do 

organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. 
Postępowanie wobec dłużnika alimentacyjnego ma na celu poprawę skuteczności w egzekwowaniu 

zaległych alimentów. 
Liczba dłużników alimentacyjnych: 307 osób 
w tym: 

 123 - dłużników mieszkających na terenie gminy Karlino i na jej rzecz zadłużonych,  

 66 - dłużników mieszkających na terenie gminy Karlino ale zadłużonych w innych gminach,  

 99 dłużników spoza gminy Karlino zadłużonych na rzecz naszej gminy,  

 21 - dłużników – przebywających za granicą lub brak ustalonego adresu zamieszkania. 
W 2020 r. podjęto następujące działania wobec dłużników alimentacyjnych: 

 Wezwano na wywiad 56 dłużników, 

 7 - dłużników aktywizowanych zawodowo w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białogardzie, 

 79 - informacje wysłane do Komornika mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, 

 43 - zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz wniosek o ściganie przez prokuratora, 

 38 - wysłanych informacji do Ośrodków Pomocy Społecznej o podjętych działaniach wobec dłużnika 

alimentacyjnego oraz ich efektach, 
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 35 - wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych, 

 14 - zawiadomień o wszczęciu postępowania, 

 94 – wnioski o wszczęcie/przyłączenie się do egzekucji komorniczej.  
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 odzyskano od dłużników alimentacyjnych następujące kwoty: 

 z tytułu funduszu alimentacyjnego - 256 585,91 zł, 

 z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 47 732,80 zł. 
Łącznie odzyskano kwotę 304 318,71 zł 
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę 553 104,00 zł. 
 

Świadczenie wychowawcze oraz Dobry Start. 
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie  z projektem, z pomocy 

skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Od miesiąca lipiec 2019 r. świadczenie 

wychowawcze przysługuje rodzinie nie należnie od dochodu rodziny. Świadczenie wychowawcze 

realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie mają unijne przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego, postępowanie w sprawie świadczenia prowadzi Wojewoda 

Zachodniopomorski. Wniosek o to świadczenie trzeba składać raz do roku. Można to zrobić przez Internet 

lub osobiście  w gminie. Jeżeli  rodzina  spełnia ustawowe wymogi, rocznie  rodziny z dwojgiem dzieci 

otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia w zależności 

m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie 

będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących 

działalność gospodarczą. Świadczenie wychowawcze 500 zł nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa 

do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń  z pomocy społecznej, 

funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych. Zmiana ta została dokonana 

na etapie uzgodnień międzyresortowych. 
Zgodnie z ustawą  świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą 

świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek 

o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego Wojewodę  w Polsce. Ten zaś 

przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 

11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania 

świadczeń w więcej niż jednym kraju.  
Od dnia 01.01.2020 r. pracownicy pracownik ds. świadczeń wychowawczych prowadził bieżącą obsługę 

świadczeń wychowawczych, przyjmowali nowe wnioski, naliczały listy wypłat, prowadzili sprawozdawczość 

i korespondencję. 
Ogółem w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wpłynęło 128 wniosków o świadczenie 

wychowawcze: 
 w tym 59 złożonych wniosków drogą elektroniczną; 
 w tym 69 złożonych wniosków drogą papierową; 
 9 wniosków przekazane Wojewodzie Zachodniopomorskiemu do ustalenia czy mają zastosowania przepisy 

dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 
  Od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. wydano 188 decyzji/informacji w tym: 

 125 informacji w sprawie świadczenia (przyznające); 
 46 decyzji innych (zmieniające, uchylenie częściowe itd.); 
 1 decyzję - zakończenie realizacji; 
 11 decyzji uchylających świadczenie; 
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 5 decyzji odmawiających przyznania świadczenia. 
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Liczba wypłaconych świadczeń w roku 2020 w podziale na miesiące

Wykres nr 22 Liczba świadczeń wypłaconych w 2020 r. 
Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie 

 

W 2020 r. wypłacono 19.006 świadczeń na łączną kwotę 9 405 931,05 zł. 
Obecnie 1 rodzina otrzymuje świadczenie wychowawcze w części w formie rzeczowej z uwagi na 

marnotrawienia środków ze świadczeń wychowawczych.   
Za okres od dnia  01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.  nie złożono  żadnego odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie dotyczącymi wypłaty świadczeń wychowawczych.  
Świadczenie „Dobry Start” wypłacane jest raz w roku w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku 

szkolnego. Świadczenie to przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, 

rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-

wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na dziecko 

umieszczone w pieczy zastępczej, osobie uczącej się będącej osobą usamodzielnianą  w rozumieniu ustawy. 

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego: 

 do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia, 

 do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób 

uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, 

 osobie uczącej się, będącej osobą usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

 do ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia, 
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 do ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia  w przypadku dzieci lub 

osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności. 

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry 

Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego,  w którym dziecko kończy 7 rok życia. 

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje: 

 jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla 

nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, 

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, 

 dziecku z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zarówno w szkole 

podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego). 

W przypadku dziecka przebywającego pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców, świadczenie „Dobry 

Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.  

W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do 

świadczenia „Dobry Start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka, czy 

opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” przyjmowane są od 1 lipca do 30 listopada 

danego roku – drogą elektroniczną natomiast od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku drogą 

tradycyjną, czyli w formie papierowej. Wnioski złożone po 30 listopada pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje 

w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym 

w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w lipcu lub sierpniu, ustalenie 

prawa i wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do 30 września. 

Ogólna kwota wypłaconych świadczeń Dobry start w okresie sprawozdawczym wyniosła 324 900 zł. 

Ogółem wypłacono 1083 świadczenia Dobry Start. 

Za okres od dnia  01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. nie złożono żadnego odwołania do  Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Koszalinie. 

Dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne. 
Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są  w stanie pokryć kosztów 

związanych z utrzymaniem mieszkania.  Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy 

złożyć: 
 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 
 deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia 

wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres. 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje: 

 najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do 

lokalu mieszkalnego, 

 osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom 

lokali mieszkalnych, 

 innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki 

związane z jego zajmowaniem, 

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny lub socjalny. 
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Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku 

w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. 
Od 01.03.2020 r. najniższa emerytura wynosi:  1 200,00 zł. 
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. 
Do dochodu nie wlicza się : 

 dodatków dla sierot zupełnych, 

 zasiłków pielęgnacyjnych, 

 zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 

 jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej 

 dodatku mieszkaniowego, 

 świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 

 jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, 

 dodatku z tytułu urodzenia dziecka, 

 pomocy w zakresie dożywiania. 
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów 

w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego. Kryterium dochodowe dla 

osoby samotnie zamieszkującej wynosi 175% najniższej emerytury, natomiast w gospodarstwie domowym 

wieloosobowym dochód nie może przekraczać 125%.  
W przypadku przekroczenia dochodu, nadwyżkę odejmuje się od wyliczonego dodatku 

mieszkaniowego.            
 

 Normatywną powierzchnię użytkową lokalu  powiększa się o: 
Tab. 15. Zestawienie powiększeń normatywnej pow. użytkowej lokalu 

                          30%        50% 
1osoba  35,00 m²                    45,5m²  52,5m² 
2 osoby           40,00 m²                   52,0m²      60,0m² 
3 osoby           45,00 m²                    58,5m²       67,5m² 
4 osoby           55,00 m²                    71,5m²      82,5m² 
5 osób             65,00 m²                    84,5m²       97,5m² 
6 osób             70,00 m²                    91,0m²      105,0m² 
7 i  więcej   dla   każdej   osoby dodatkowo  po 5 m²  

Źródło: opracowanie własne                       

 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego  nie 

przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni 

pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Normatywną powierzchnię 

powiększa się o 15 m², jeśli  w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na 

wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeśli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania 

w oddzielnym  pokoju /wymagane stosowne orzeczenie o niepełnosprawności z wpisem o uprawnieniu do 

dodatkowej powierzchni. 
Wyjątek stanowią orzeczenia wydane do 22 listopada 2004 r., wówczas należy dołączyć zaświadczenie 

lekarskie o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
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Działając na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w MGOPS 

przyjęto w okresie od I – XII 2020  roku 390 wniosków. 
W okresie sprawozdawczym wystawiono: 

 343 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy,  

 32 decyzji odmawiających dodatku mieszkaniowego, 

 1 umorzone postępowanie, 

 3 wniosek do rozpoznania,  

 9 wstrzymana wypłata dodatku, 

 2 wygaśnięcie decyzji przyznającej. 
W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. z dodatku mieszkaniowego korzystało 244 gospodarstw 

domowych, w tym: 

 1 osobowe  - 92 – wypłacono na kwotę – 93,059,09 zł; 

 2 osobowe – 52  - wypłacono na kwotę – 71,914,35 zł; 

 3 osobowe – 54  -  wypłacono na kwotę – 86,511,63 zł; 

 4 osobowe – 63– wypłacono na kwotę – 132,987,25 zł; 

 5 osobowe – 45  – wypłacono na kwotę – 106,982,01 zł; 

 6 i więcej osobowe- 37  - wypłacono na kwotę – 103,174,38 zł. 
Ogółem w roku 2020 wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 244 rodzin w łącznej kwocie 594,628,71 zł, 

w tym: 

 najemcy – 1481 dodatki w kwocie-  434,149,00 zł; 

 zasób gminy – 1251  - kwota -372,581,39 zł, 

 spółdzielcze – 14- kwota -2,337,27 zł, 

 wspólnoty mieszkaniowe –17 – kwota- 4,664,81 zł, 

 TBS – 199 – kwota – 54,565,62 zł 

 podnajemcy – 212 dodatków w kwocie -67,755,44 zł; 

 zasób gminy –  146 , kwota -48,436,76 zł, 

 w spółdzielczym – 30 - kwota – 8,069,12 zł, 

 wspólnoty mieszkaniowe –24 – kwota 9,212,94 zł, 

 prywatne – 12 – kwota 2036,65 zł  

 spółdzielcze prawo do lokalu – lokatorskie – 20 dodatków w kwocie 4,064,19zł; 

 spółdzielcze – 12 – kwota 1597,39 zł, 

 TBS-8 –kwota 2,466,80 zł, 

 spółdzielcze prawo do lokalu – własnościowe- 137 dodatki w kwocie 28,366,76 zł; 

 spółdzielcze -125 dodatków w kwocie 26,928,46 zł; 

 wspólnoty mieszkaniowy – 12- dodatek w kwocie 1,438,30 zł; 

 własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej - 54 dodatków w kwocie 8,727,50 zł;   

 spółdzielcze – 54 dodatków-kwota 8,727,50 zł, 

 własność innego lokalu mieszkalnego-192 dodatki w kwocie 42,413,85 zł; 

 zasób gminy – 8 – kwota 840,24 zł, 
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 spółdzielcze-12 –kwota 1,052,10 zł, 

 wspólnoty mieszkaniowe -116 –kwota 25,234,04 zł, 

 prywatne 50 – kwota 14,157,43 zł, 

 TBS- 6- kwota-1,130,04 zł, 

 własność domu jednorodzinnego- 4 w kwocie 166,60 zł; 

 prywatne -4-  kwota 166,60 zł, 

  własność budynku wielorodzinnego , w którym znajduje się lokal - 14 –kwota 2,306,53 zł; 

 prywatne -12 w kwocie 2,231,59 zł, 

 inne -2- w kwocie 74,94 zł, 

 inny tytuł prawny-12- w kwocie 3,572,88 zł. 

-             gminne-12- w kwocie 3,572,88 zł, 
 bez tytułu prawnego , ale oczekuje na lokal socjalny -18 w kwocie 3,105,96 zł, 

 gminne -18-kwota 3,105,96 zł. 
Liczba rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego – 244. 
Od 1 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek 

energetyczny - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U z 2019 r. poz. 755 i 730), 

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego 

obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. , Uchwała nr XLI/449/13 Rady Miejskiej 

w Karlinie z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu 

administracji, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. 

poz. 2096). 

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek 

mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy 

kompleksowej lub umowy sprzedaży  energii elektrycznej zawartej  z przedsiębiorstwem energetycznym 

i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 
Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: 

 posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego, 

 złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową 

sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy, 

 zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego: 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2019 r. - wysokość dodatku 

energetycznego w okresie od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego: 

1) prowadzonego przez osobę samotną  wynosi - 11,37 zł/miesiąc, 

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,80 zł/ miesiąc, 

3) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,96 zł/miesiąc. 
 

Od. 01.05.2020 r. do 30.04.2021 r . dodatek energetyczny wynosił odpowiednio: 

4) prowadzonego przez osobę samotną  wynosi – 10,94zł/miesiąc, 

5) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł/ miesiąc, 

6) składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł/miesiąc. 
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Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca 

z góry ( z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia 

danego roku). 

 

Tabela nr 16 Wykorzystanie środków  w  2020 r. na dodatki energetyczne.  
 

 

Wyszczególnienie 

 

Okres 
 sprawozdawczy 

I-XII 2020 r. 

Liczba dod. energet. wypłaconych ogółem 607 

Kwota dod. energet.  Wypłaconych razem 

 

8719,73 zł 

Koszty wypłacenia dodatku (2%)  

 

169,46 zł 

Łącznie koszt dodatków energetycznych 

 

8889,19 zł 

Liczba dod. energet. wypłaconych gospod. domowym 

prowadzonym przez osoby samotne 

223 szt. 

Kwota dod. energet. wypłaconych gospod. domowym 

prowadzonym przez osoby samotne 

2,477,46zł 

Liczba dod. energet. wypłaconych gospod. domowym 

składającym się z 2 do 4 osób 
283 szt. 

Kwota dod. energet. wypłaconych gospod. domowym 

składającym się z 2 do 4 osób 

4,368,92 zł. 

Liczba dod. energet. wypłaconych gospod. domowym 

składającym się z co najmniej 5 osób 
101 szt. 

Kwota dod. energet. wypłaconych gospod. domowym 

składającym się z co najmniej 5 osób 

1,873,35 zł 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie 

 

Średnia wysokość dodatku energetycznego w roku 2020 wynosiła 14,35 zł. 
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D. Bezdomność 
 

Poważną kwestią społeczną jest bezdomność. Można przyjąć, że „bezdomnym jest człowiek nie mający 

miejsca spełniającego warunki mieszkalne, w którym mógłby stale przebywać, ani aktualnej możliwości lub 

chęci uzyskania takiego miejsca”. Często przyczyna bezdomności leży po stronie samych bezdomnych, 

którzy nie potrafią przystosować się do sytuacji obyczajowo-kulturowych doprowadzając do traktowania 

współmałżonków jako własność, rozwody, niełożenie na rodzinę, nadużywanie alkoholu, przestępczość, 

przemoc. Rzadko jedna przyczyna wyjaśnia sytuację osoby bezdomnej, przyczyny przeplatają się 

i wzajemnie warunkują. 

 

Na terenie Gminy Karlino w roku 2020 odnotowano 11 osób bezdomnych. Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej we współpracy ze Strażą Miejską w Karlinie monitorował sytuację osób bezdomnych,  

zabezpieczał w żywność, ciepłą odzież, pościel, koce itp. W przypadku konieczności zabezpieczenia tych 

osób wydawano zlecenia na zakup opału.   
Z pomocy w postaci schronienia w nie skorzystała żadna osoba. Jeden mieszkaniec przebywał w Hostelu 

Dom Ojca w Koszalinie. Pracownicy Ośrodka w okresie przed świętami Bożego Narodzenia włączyli się do 

akcji Lukrowana Gwiazdka, w efekcie której w Wigilię samotnym mieszkańcom gminy Karlino dostarczane 

były potrawy wigilijne przygotowane wcześniej przez mieszkańców gminy Karlino.  
 

E. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
 

W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie działania prowadzi Gminny 

Zespół Interdyscyplinarny. Jest to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy 

podopiecznemu lub całej rodzinie. Działania Zespołu skierowane są do rodzin znajdujących się  w kryzysie, 

niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie.  
Celem działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc 

rodzinom  w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. 
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  powołany został zarządzeniem nr 

Og.0052.52.2011 Burmistrza Karlina  dnia 6 maja 2011 roku.  
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy 

Karlino, są to przedstawiciele: 

 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  

 Szkoły Podstawowej,  

 Zespołu Szkół,  

 Policji,  

 Sądu Rejonowego w Białogardzie,  

 Służby Zdrowia,   

 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

 Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce  w Polsce, Program Karlino. 
Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar  przemocy 

w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom 

uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące.   
Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się po wpłynięciu Niebieskiej Karty do 

przewodniczącego ZI. W  okresie od stycznia do grudnia 2020 roku odbyło się 14 spotkań Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego i objęto wsparciem 23 rodziny. Utworzono 19 grup roboczych, które spotkały się 57 
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razy. Wsparciem Zespołu objętych było 59 osób. W okresie sprawozdawczym wszczęto 19 procedur 

Niebieskiej Kart (o 7 więcej niż w roku 2019), 6 procedur zostało zakończonych. Na dzień 31.12.2020 r. 

w realizacji były 23 Niebieskie Karty.  
W gminie Karlino obowiązuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie dla Gminy Karlino  

na lata 2015 - 2020 i  do głównych zadań do instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy 

należy: 

 systematyczne zbieranie informacji na temat  rozmiarów zjawiska przemocy  w rodzinie,  

 edukacji dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją, które realizowane są w szkołach 

na terenie gminy Karlino i przewidziane  w programach profilaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

 promowanie nieagresywnych zachowań w mediach, 

 wspieranie ofiar przemocy, 

 zapobieganie stosowania przemocy w rodzinie, 

 dystrybucji materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących przemocy   w rodzinie.  
 

F. Wsparcie dziecka i rodziny 
 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie  realizuje zadania wytyczone przez ustawę z dnia 9 

czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która została uchwalona „dla dobra 

dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, 

atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność 

życiową,  dla zapewnia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest 

podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej 

członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc  dla rodziny przezywającej trudności 

w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

poprzez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami”… oraz przez 

ustawę z dnia 04 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wyraźnie rozdziela kompetencje gminy i powiatu 

w ten sposób, że do zadań powiatu przypisuję się organizację pieczy zastępczej, zarówno w obszarze 

rodzinnym jak i instytucjonalnym, natomiast do zadań własnych gminy przypisuje się pracę z rodzinami 

przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych lub też rodzinami 

biologicznymi dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży 

i rodzin, wobec rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze gmina podejmuje działania 

zmierzające do zapewnienia wsparcia, które polega w szczególności na: 
 analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu  w rodzinie, 

 wzmocnieniu roli funkcji rodziny, 

 rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

 podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, 

 pomocy w integracji rodziny, 

 przezwyciężaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, 

 dążeniu do reintegracji rodziny. 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karlinie w 2020 roku zatrudnionych było 5 asystentów 

rodziny (3 z nich realizowało zadania asystenta rodziny  w ramach projektów  „Nie bój się zmian na lepsze! 

Aktywna integracja w Gminie Karlino” oraz „Podziel się domem. Razem możemy więcej” i są zatrudnieni na 

czas trwania projektów).  
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2 asystentów było zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony. Współpracowali oni z 32 

rodzinami (razem 84 dzieci) przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 

 

27

3
1

Typy rodzin objęte wsparciem 
asystenta rodziny

Rodziny biologiczne 
zamieszkujące wraz z 
dziećmi

Rodziny, których dzieci 
umieszczone są  w 
rodzinnej pieczy 
zastępczej

Rodziny, ktoych dzieci 
umieszczone są w 
Instytucjonalnej pieczy 
zastępczej

 

Wykres 23 Typy rodzin objęte wsparciem asystenta rodziny w 2020 roku. 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie 
 
Wiele rodzin podniosło się z kryzysu i tworzą spójny, kochający dom dający dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa w każdej sferze. Uchroniło to od odizolowania dzieci od rodzin biologicznych i środowiska 

rodzinnego. Dzięki pracy wiele z nich nie zostało umieszczone przez Sąd w pieczy zastępczej, mimo, że były 

ku temu wskazania.  Asystenci także pracowali z niektórymi rodzinami biologicznymi pracując na rzecz 

powrotu dzieci do rodzin biologicznych. W 2020 roku udało się czwórce dzieci wrócić do rodziny 

biologicznej.  W tym jedno z nich osiągnęło pełnoletność. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Karlinie ponosi odpłatność  za dzieci, które umieszczone są w pieczy zastępczej. W 2020 roku liczba tych 

dzieci wyniosła 36. Poniższy wykres przedstawia liczbę dzieci, które na dzień 31 grudnia 2020 roku 

przebywały w  pieczy zastępczej typu rodzinnego oraz instytucjonalnego. W pieczy instytucjonalnej w roku 

2020 przebywało 13 dzieci, w rodzinnej – 21.  
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Rodziny zastępcze 
spokrewnione

Rodziny zastępcze zawodowe

Instytucjonalna piecza 
zastepcza

Rodziny zastępcze zawodowe 
pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego 

 
Wykres 24. Typy rodzin zastępczych, w których umieszczone są dzieci z Miasta i Gminy Karlino. 

Źródło: Opracowanie własne 
 
Do głównych przyczyn umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej z terenu Miasta  
i Gminy Karlino na przestrzeni lat można zaliczyć: 

 dysfunkcjonalność rodziny biologicznej (alkoholizm, narkomania),   

 zaniedbania rodziców względem dzieci,  

 porzucenia dzieci, 

 choroby psychiczne rodziców,  

 znęcanie się nad dziećmi.  

Dzieci umieszczane są w pieczy zastępczej zawsze na podstawie wyroku Sądu. W przypadku 
spokrewnionych rodzin zastępczych to zazwyczaj dziadkowie występują do Sądu o powierzenie im tej 
funkcji i dopiero na tej podstawie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obciąża gminę kosztami pobytu 
dzieci w pieczy zastępczej tj: 

 w pierwszym roku pobytu 10% wydatków na opiekę i wychowanie, 

 w drugim roku pobytu 30% wydatków na opiekę i wychowanie, 

 w trzecim i kolejnych 50% wydatków na opiekę i wychowanie. 

Tabela nr 17. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej.  

L.p. Zadanie Kwota 

1 Opłaty z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej  447.302,79 

2 Wspieranie rodziny - zatrudnienie asystentów rodziny 

(3 osoby, w tym jeden w ramach projektu 

partnerskiego) 

130007,77 

RAZEM 577310,56 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie 
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W 2020 roku żadne dziecko z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny nie zostało umieszczone 
w pieczy zastępczej.  Widać spadek i ogromną pracę rodzin,  a przede wszystkim  asystentów. Jedynie jedno 
dziecko, które było  w spokrewnionej rodzinie zastępczej zostało umieszczone Postanowieniem Sądu 
Rodzinnego w Placówce opiekuńczo-wychowawczej. Pełnoletnia wychowanka pieczy Instytucjonalnej 
urodziła dziecko, które postanowieniem Sądu zostało także umieszczone w tej samej instytucji.    
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Wykres 25. Liczba umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej w latach 2017 - 2020 roku. 

Źródło: opracowanie własne MGOPS w Karlinie. 
W ostatnich latach zauważalny jest spadek umieszczeń dzieci w pieczy zastępczej. Jest to ogromna zasługa 

asystentów rodzin, którzy w pełni wypełniają swoje zadania. Wspólnie z rodziną zakładają cele do 

wypracowania i krok po kroku rodzina je realizacje ze wsparciem asystenta rodziny. Realne zagrożenie 

umieszczenia dzieci w 2020 roku było w trzech rodzinach. Jednak   udało się poprawić ogólne 

funkcjonowanie rodzin i zagrożenie ustało. Asystenci nadal pracują nad poprawą funkcjonowania  rodziny 

oraz  utrwalania nabytych umiejętności przez rodziców. Jet to długa i rozciągnięta w czasie praca, ale 

oczywiście opłacalna. Efektem jest pozostanie dziecka w rodzinie biologicznej, która zaspokaja wszelkie 

potrzeby dzieci lub powrót dziecka z pieczy zastępczej.   
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G. Projekty realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Karlinie 
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie w 2020 roku realizował dwa projekty: 

 Projekt partnerski „Podziel się domem – razem możemy więcej!”; 
 „Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino” współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Projekt „Podziel się domem – razem możemy więcej!” realizowany jest przez  Fundację Green Europe 

w partnerstwie z: 

 Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z siedzibą we Wrocławiu, 

 Powiatem Białogardzkim – realizatorem PCPR w Białogardzie, 

 Gminą Białogard – realizatorem GOPS w Białogardzie, 

 Miastem Białogard – realizatorem MOPS w Białogardzie 

 Gminą Karlino – realizatorem MGOPS w Karlinie, 

 Gminą Świdwin – realizatorem GOPS w Świdwinie. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest zwiększenie u 120 rodzin (100 kobiet, 70 mężczyzn) dostępności usług społecznych 

w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny; w tym dla 100 rodzin zagrożonych 

umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej i/lub zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, 

wsparcie dla 10 rodzin zastępczych (10K, 10M) z trudnościami wychowawczymi, pozyskanie 10 rodzin 

kandydujących na rodziny zastępcze.  Projekt realizowany był w okresie 01.08.2018 r.– 31.10.2020 r. Projekt 

skierowany jest do osób fizycznych (pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze woj. 

zachodniopomorskiego) z powiatu białogardzkiego, świdwińskiego, koszalińskiego i szczecineckiego. 
W ramach projektu uczestnicy otrzymują m.in. następujące wsparcie:  

 Poradnictwo specjalistyczne dostosowane indywidualnie dla rodziny  

 Wsparcie asystenta rodziny, 

 Poradnictwo specjalistyczne, 

 Całodzienne wyjazdy dla rodzin, 

 Warsztaty rodzinne (do wyboru 1 warsztat/rodzinę, np. garncarstwo, filcowanie, robotyka, eksperymenty 

edukacyjne), 

 3 – dniowe weekendowe wyjazdy rodzinne,  3-dniowy (wyjazd terapeutyczny ze specjalnym programem dla 

rodziców i dzieci z noclegami nad morzem z pełnym wyżywieniem).  

W 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan pandemii zawieszona została realizacja części działań. Poradnictwo 

specjalistyczne świadczone było za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych. Asystent rodziny 

w środowiska wchodził w ograniczonym zakresie. Ponadto 2 rodzinom uczestniczącym w projekcie 

przekazano laptopy, które miały na celu ułatwić naukę zdalną dzieciom w wieku szkolnym. W 2020 r. 

wsparciem projektu objętych było 10 rodzin (44 osoby w tym 25 dzieci).  
 

Drugim projektem realizowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie w 2020 r.  

projekt „Nie bój się zmiany na lepsze! Aktywna integracja w Gminie Karlino” współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
Wartość projektu: 1 893 127,20 zł. 
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Kwota dofinansowania: 1 609 157,20 zł. 
Wkład własny: 283 970,00 zł. 
Głównym celem projektu jest wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej 100 osób zagrożonych ubóstwem 

i/lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Miasto i Gminę Karlino, poprzez działania o charakterze 

społecznym, edukacyjnym  i zawodowym oraz zaangażowanie w działania aktywnej integracji min.300 osób 

z ich otoczenia, w okresie od 01.06.2018 r. do 30.11.2020 r.  Z uwagi na konieczność zawieszenia działań 

w związku z obostrzeniami wynikającymi z ogłoszenia stanu pandemii konieczne było przedłużenie realizacji 

projektu do końca lutego 2021 r. Było to niezbędne w celu realizacji zaplanowanych w projekcie działań. 

Wsparciem projektu objętych będzie w sumie 100 osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym, w tym osoby bezrobotne (zakwalifikowane do III profilu tzw. oddalenia zgodnie 

w Wytycznymi), w tym min. 57 osób będzie wielokrotnie wykluczonych (głównie czynniki wykluczenia: 

osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobocie, niepełnosprawność). Pośrednimi 

odbiorcami projektu będzie otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ok. 

300 osób z ich rodzin. 
W 2020 r. w ramach projektu zakończyły się rozpoczęte w 2019 r. szkolenia: 

 Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych z kwalifikowanym kursem pierwszej pomocy przedmedycznej  

- 18 osób. 

 Kurs Kwalifikowany pracownik ochrony – 10 os. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym przeprowadzono następujące szkolenia:  

 Magazynier z obsługą wózka jezdniowego -10 os. 

 Kasjer-sprzedawca-fakturzysta - 10 os. 

 Kucharz małej gastronomii z cateringiem oraz carvingiem - 15 os. 

 Florysta - 10 osób. 
Ponadto w ramach projektu z uczestnikami projektu współpracowali specjaliści: radca prawny, psycholog, 

terapeuta ds. uzależnień, doradca zawodowy, którzy prowadzą spotkania grupowe oraz indywidualne. 

Z uczestnikami współpracowali także asystenci rodziny (2 os.), streetworkerzy (3 os.) oraz pracownik 

socjalny. Z uczestnikami projektu sporządzane były kontrakty socjalne oraz opracowywane są Indywidualne 

Ścieżki Reintegracji.  Z uwagi na ograniczenia wynikające z ogłoszonego stanu pandemii okresowo zostały 

zawieszone bezpośrednie kontakty z uczestnikami projektu. Odbywały się one (także poradnictwo 

specjalistyczne za pomocą środków teleinformatycznych). Nie przeprowadzono zaplanowanych wcześniej 

działań, tj. imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka oraz Rodziny. Odbędą się one  w zmienionej formie 

w pierwszym kwartale 2021 r. 
 

H. Wnioski i rekomendacje w zakresie polityki społecznej 
 
W zakresie polityki społecznej w przyszłych latach należy mieć na uwadze: 
 

1. zabezpieczenie środków finansowych na udzielanie pomocy i wsparcia w formie świadczeń o charakterze 

finansowym i niefinansowym na poziomie  rzeczywistych i prawnie uzasadnionych potrzeb mieszkańców 

gminy zgodnie z prognozami, 

2. zwiększenie oferty ośrodka pomocy społecznej kierowanej do osób starszych i osób 

z niepełnosprawnościami, w tym dążenie do utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego, realizacja 

usługi door-to-door, 

3. Zwiększenie oferty dla osób z niepełnosprawnościami, realizacja programu asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej, 

4. zwiększenie dostępności do poradnictwa specjalistycznego dla mieszkańców gminy Karlino, 
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5. pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację projektów w celu zwiększenia oferty 

usług kierowanych do mieszkańców gminy oraz poprawę jakości świadczonych usług, 

6. dążenie do utworzenie mieszkań chronionych typu wspieranego w celu zmniejszenia liczby osób 

kierowanych do domów pomocy społecznej, 
7. utrzymanie zasobów kadrowych  tut. Ośrodka na przynajmniej dotychczasowym poziomie 

zabezpieczającym realizację wszystkich zadań określonych w ustawach szczegółowych z obszaru pomocy 

społecznej i polityki społecznej i zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na realizację zadań. 

I. Miejsko – gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz Program Przeciwdziałania narkomanii dla miasta i gminy Karlino 
za rok 2020 

W celu realizacji zadań określonych ustawą, z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 

I przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019r.  poz. 2277 z późn.zm) Rada Miejska w Karlinie uchwałą  Nr 

XVIII/178/19 z dnia  20 grudnia  2019 r.  przyjęła Miejsko-Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla Gminy Karlino na rok 2020.  

Zgodnie z powyższym, na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania 

Narkomanii zabezpieczono środki finansowe w kwocie 170.000 zł, (kwota z planowanych dochodów z tytułu 

opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) w tym: 

 na przeciwdziałanie narkomanii – 11.000 zł.  

 na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 159.000 zł. 

Ostatecznie, (po wprowadzeniu do budżetu środków finansowych nie wykorzystanych z funduszu 

„korkowego” z roku 2019  oraz wyższych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) na 

realizację zadań wynikających z ww. programów zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie 

193.302,17zł, w tym: 

  na przeciwdziałanie narkomanii – 11.000 zł.  

 na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi – 182.302,17zł  

Podkreślić w tym miejscu należy, iż rok 2020 był rokiem trudnym. Dynamiczny rozwój wirusa Covid 19 

przyczynił się do zamknięcia szkół i ograniczenia organizowania imprez masowych .  Główny obszar działań 

wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii skupiał się na profilaktyce uniwersalnej, 

a w szczegolności na  profilaktyce informacyjno-edukacyjnej skierowanej przede wszystkim do dzieci 

I młodzieży szkolnej, rodziców, opiekunów dzieci oraz nauczycieli i pedagogów tutejszych szkół. W ramach 

programu gmina dofinansowała szkołom zakup profesjonalnych programów profilaktycznych i zajęć 

warsztatowych na kwotę 2.000 zł.  Na materiały profilaktyczne i dostęp do platform informacyjnych 

dotyczących zagrożeń XXI wieku wydano 4.273zł. Natomiast Karliński Ośrodek Kultury wzorem lat ubiegłych 

realizował zadania podczas ferii zimowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii poprzez organizację 

programów artystycznych i warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży. W okresie wakacyjnym odbyły 

się zajęcia pn. ,,Wakacje 2020 kontra Covid ‘’, natomiast w miesiącu grudniu zorganizowano dla dzieci 

z naszej gminy  wirtualne spotkanie z Mikołajem . Pomimo pandemii Karliński Ośrodek Kultury realizował 

zadania zawarte w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 . Na ich realizację  przekazano 

dotację  w wysokości 25.000 zł.  

Założenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi  przyjęte na 

rok 2020 były realizowane na różnych płaszczyznach. Od stycznia do grudnia 2020r. na realizację zadań 
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wynikających tego Programu wydatkowano środki finansowe w kwocie 160.479,17zł -  co stanowiło 87% 

planowanych wydatków. 

 Dysponentami tego budżetu były różne podmioty i organizacje. Między innymi należy tu wymienić:  

Placówkę Wsparcia Dziennego, wchodzącą w struktury Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, 

Karliński Ośrodek Kultury, Szkoły,  Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, oraz Miejsko-Gminną Komisja 

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadania realizowane przez te podmioty przybierały różne 

formy działań.  

Jedną z najważniejszych pozycji, a zarazem najwyższym kwotowo zadaniem w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi są funkcjonujące przy Szkołach Podstawowych - Placówki 

Wsparcia Dziennego. Prowadzenie zajęć w świetlicach o charakterze socjoterapeutycznym w ramach 

Placówki Wsparcia Dziennego powierzono Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce  w Polsce. Na całoroczną 

ich działalności  przeznaczono środki finansowe  w wysokości  50.000 zł.  

Należy podkreślić, że w ww. placówkach, oprócz typowych zajęć wychowawczych realizowane były  

programy profilaktyczne, w tym warsztaty dla dzieci i ich rodziców. Uczęszczające do świetlicy dzieci miały 

zapewniony co najmniej jeden posiłek dziennie oraz  pomoc pedagogiczną i psychologiczną. Uczestnictwo 

w zajęciach prowadzonych przez tego rodzaju świetlice rozwija kreatywność w dzieciach , uczy codziennej 

kultury, sztuki komunikowania się, rozwija ich własne zainteresowania  i umiejętności.  Co więcej, daje im 

poczucie spokoju i bezpieczeństwa.  Warto podkreślić, że programy realizowane przez  tego rodzaju 

placówki są wysoko oceniane i rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

Bardzo dużą rolę w profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (w szczególności dla dzieci 

i młodzieży) mają warsztaty profilaktyczne. W tym roku w każdej ze szkół odbyły się warsztaty profilaktyczne 

prowadzone przez Polskie Centrum Profilaktyki oraz przez panią Jolantę Gałązkę, certyfikowanego 

terapeutę uzależnień i kuratora Sądu Rejonowego w Białogardzie. Głównymi tematami zajęć były: agresja, 

przemoc rówieśnicza, przyczyny i skutki uzależnień os środków zmieniających świadomość oraz 

konsekwencje prawne związane z używaniem i posiadaniem narkotyków , dopalaczy.  Zajęcia spotkały się 

z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy byli bardzo aktywni, chętnie współpracowali z terapeutą, 

rozmawiali na interesujące ich tematy. 

 Innym zadaniem wynikającym z Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi było 

udzielenie dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Terapii Uzależnień od Alkoholu w Stanominie 

z przeznaczeniem na do finansowanie działalności statutowej Przychodni Uzależnień od Alkoholu 

w Białogardzie. Na ten cel zabezpieczono i wydatkowano środki finansowe w kwocie 6.000 zł.  

Ważnym aspektem procesu profilaktyki alkoholowej w Gminie Karlino jest działalność Filii Punktu 

Konsultacyjnego Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Stanominie  

mieszczącego się w pomieszczeniach Karlińskiego Ośrodka Kultury. W Filii Punktu Konsultacyjnego na 

podstawie umowy cywilno-prawnej odbywają się raz w tygodniu, (w każdą środę w godzinach 9-11) 

warsztaty dla osób uzależnionych od alkoholu. Warsztaty prowadzone są przez certyfikowanego specjalistę 

terapii uzależnień, a zarazem pracownika Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie.  

Warsztaty w 2020 r. częściowo ze względu na zachowanie środków bezpieczeństwa odbywały się zdalnie, 

poprzez rozmowy telefoniczne. Natomiast indywidualnie w punkcie w pełnym reżimie sanitarnym. Każdy 



87 
 

z uczestników zajęć ma założone akta pacjenta i ustalony indywidualny plan pracy. Terapeuta prowadzący 

zajęcia warsztatowe, co miesiąc składa Pełnomocnikowi Burmistrza Karlina ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć oraz listę obecności 

uczestników warsztatu. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 7.000 zł. 

Oprócz  zajęć warsztatowych w Punkcie Konsultacyjnym odbywała swoje posiedzenia Gminna 

Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w czasie których członkowie Komisji realizowali 

swoje podstawowe zadanie, jakim jest motywowanie uczestników postępowania do dobrowolnego 

podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego. Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2020 w Filii Punktu 

Konsultacyjnego kontynuowane były  dyżury pełnione przez  członków Komisji, w czasie których każda 

zainteresowana osoba (a w szczególności członkowie rodzin osób uzależnionych) mogła w sposób dyskretny 

przedstawić problem z którym przyszła. W trakcie dyżurów, osobom zgłaszającym się do Filii Punktu 

Konsultacyjnego udziela się wszelkich informacji,  wskazówek oraz pomocy w dotarciu do poszczególnych 

instytucji i organów. Komisja ściśle współpracuje z organami Policji, Prokuratury, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Zespołem Kuratorów Sądowych, Strażą Miejską oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej.  

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła  15 posiedzeń.  W wyniku podejmowanych przez Komisję 

działań motywacyjnych część osób dobrowolnie wyraziło chęć podjęcia leczenia uzależnienia  alkoholowego 

. Kilka osób zostało przebadanych pod kontem uzależnienia od alkoholu i na ten cel wydano 1.295zł.  . Koszty 

opłaty sądowej w 2020 roku  wyniosły 964zł.   Na przełomie roku 2019-2020 wykonano Diagnozę lokalnych  

zagrożeń społecznych w gminie Karlino  koszt 3.000zł . 

W ramach walki z  wirusem COVID-19 realizowany był program ,, Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu 

stronach granicy”. Choć przedmiotowe zadanie nie było ujęte w programie, to wskazać należy, iż zgodnie 

z treścią wprowadzonych przepisów prawa, ustawodawca zezwolił na wydatkowanie funduszy ze środków 

pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na przeciwdziałanie 

CIVID-19. Na ten cel wydano  11.932,36zł.     

   Na realizację zadań Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym 

wynagrodzenia członków Komisji, stałe dyżury w Punkcie Filii , wydatkowano środki finansowe w łącznej  

kwocie 41.245,42zł. 

Reasumując, planowane zadania w Miejsko-Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi 

na rok 2020 nie  zostały w pełni zrealizowane  z uwagi na konieczność zachowania dystansu społecznego 

wywołane wirusem Covid 19. Nadmienić należy chociażby brak cyklicznie organizowanego wyjazdu na 

kolonię dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym czy Dzień Dziecka.  

Niewykorzystane środki finansowe w kwocie 23.783,94zł. zostały przeniesione do realizacji programu 

w 2021r. 

J. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Warsztat Terapii Zajęciowej 
„Iskierka” 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie rozpoczął swoją działalność w 2001 r. Organizatorem 
placówki jest Gmina Karlino. Warsztat Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 
i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika. Rehabilitacja uczestnika opiera się 
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przede wszystkim na terapii zajęciowej, której uzupełnieniem jest rehabilitacja ruchowa, trening 
samoobsługi oraz rehabilitacja psychospołeczna ukierunkowana na kształcenie umiejętności społecznych. 
  
 Celem działania Warsztatu jest: 

 rehabilitacja społeczna i zdrowotna uczestników, 

 poprawa sprawności psychofizycznej uczestników, 

 rozwój sprawności ruchowej i manualnej, 

 nauka korzystania z określonych narzędzi i urządzeń technicznych, 

 nauka przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 

 przystosowanie uczestników do samodzielnego funkcjonowania społecznego, 

 przygotowanie do pracy zawodowej w warunkach chronionych. 
  
 Na terenie warsztatu prowadzone są następujące rodzaje terapii: 

 Terapia zajęciowa, ergoterapia - terapia przez pracę, 

 Arteterapia- terapia za pomocą sztuki, 

 Estetoterapia - terapia poprzez doznania estetyczne, kontakt z pięknym otoczeniem, 

 Hortiterapia - terapia poprzez pracę (przebywanie) w ogrodzie, zmysłowy kontakt z roślinami, 

 Muzykoterapia- terapia przy pomocy muzyki, 

 Ludoterapia - terapia przy pomocy gier i zabaw, 

 Socjoterapia- terapia poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej. 
 
1.Pracownia plastyczna : 
Zajęcia w pracowni plastycznej mają na celu rehabilitację zawodową poprzez zapoznanie uczestników 
z podstawowymi technikami plastycznymi, umiejętnością rozróżniania barw podstawowych i pochodnych, 
posługiwaniem się paletą barw oraz pomysłowością w wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Poprzez 
zajęcia młodzież zapoznaje się z podstawami z zakresu plastyki i techniki, a w szczególności rozwija 
sprawność motoryczną, pobudza wyobraźnie twórczą, a także kształtuje umiejętność pracy w grupie. Celem 
zajęć w pracowni plastycznej jest pobudzanie wśród młodzieży wyobraźni i fantazji twórczej, kształtowanie 
potrzeb estetycznych, a także dokładności, cierpliwości i wrażliwości. Naszymi pracami są między innymi: 
obrazy na szkle, płótnie, stroiki świąteczne, wieńce, decoupage, i inne. 
 
 
2.Pracownia Ceramiczna: 
W pracowni ceramicznej uczestnicy poznają podstawowe techniki wyrobu glinianych naczyń i przedmiotów. 
Zapoznają się także ze sposobem ich zdobienia i szkliwienia. W zajęciach wykorzystujemy formy gipsowe 
i koło garncarskie. Materiał plastyczny jakim jest glina stwarza naszym podopiecznym nieograniczone 
możliwości realizacji ich pomysłów, kształtowania wyobraźni twórczej i co najważniejsze usprawnienia ich 
zdolności manualnych i koordynacji wzrokowo- ruchowej. Staramy się urozmaicać nasze zajęcia 
wprowadzając nowe techniki i tematykę, dlatego w pracowni powstają bardzo różnorodne przedmioty 
zarówno użytkowe jak i zupełnie abstrakcyjne. W wytworach przeważają jednak tradycyjne naczynia 
gliniane: donice, kubki, misy i wazony, korale, anioły, rzeźby, ozdoby choinkowe itp. Ponadto w pracowni 
ceramicznej zajmujemy się robieniem biżuterii: kolczyków i korali z półproduktów. 
 
 
3. Pracownia komputerowo – poligraficzna: 
Uczestnicy w pracowni komputerowej uczą się podstawowych zasad posługiwania się komputerem 
i technologią informacyjną, opracowują za pomocą komputera teksty dokumentów, a także rysunki 
w programach graficznych, zaproszenia, wizytówki, kartki okolicznościowe. Poznajemy także zastosowania 
komputerów i urządzeń opartych na technice komputerowej, które spotykamy w miejscach publicznych. 
Stworzyliśmy także naszą stronę internetową, którą ciągle rozbudowujemy i aktualizujemy najnowsze 
informacje dotyczące działania warsztatu. Ponadto poznajemy różne techniki wyrazu artystycznego, 
rozwijamy poczucie estetyki, rozwijamy wyobraźnie i wrażliwość na piękno. Wykonujemy kartki 
okolicznościowe, zaproszenia, obrazy różnymi technikami, decoupage i inne. W pracowni kształtuje się 
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cierpliwość, wytrwałość i poczucie odpowiedzialności za wytwarzaną pracę, umiejętność pracy w zespole. 
Zajęcia mają na celu usprawnienie czynności manualnych rąk i palców oraz rozwijanie koordynacji 
wzrokowo-ruchowej. 
 
4. Pracownia gospodarstwa domowego: 
W pracowni gospodarstwa domowego uczymy uczestników samodzielnego przygotowywania posiłków, 
oraz umiejętnego posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego. Uczestnicy pracowni potrafią sobie 
przygotować podstawowe posiłki, zrobić zakupy, wyprać i wyprasować ubranie, nakryć do stołu. Potrafią 
w sposób kulturalny spożywać przygotowany przez siebie posiłek. Dążmy do tego, aby w miarę ich 
możliwości byli przygotowani do samodzielnego życia. 
 
5. Pracownia wikliniarska: 
Pracownia wikliniarska obejmuje w swym zakresie wszelkie prace wchodzące w skład rękodzieła 
artystycznego. Materiałami wykorzystywanymi w pracowni jest wiklina. Pod okiem instruktora wyplatane 
są tu koszyki, wazony, ozdoby: dekoracje ścienne. Prowadzona w ten sposób terapia nie tylko usprawnia 
manualnie ale rozwija wyobraźnie twórczą, uczy cierpliwości, wytrwałości, dyscypliny pracy i współpracy 
w grupie. Ponadto pracownia wikliny zajmuje się wykonywaniem różnych wyrobów z drewna 
i półfabrykatów. Należą do nich między innymi: skrzynki, ramki, świeczniki, przyrządy dydaktyczne 
i wszelkiego rodzaju ozdoby. Uczestnicy nabywają wiele umiejętności przydatnych w życiu codziennym, jak 
również podstawy związane z wykonywaniem pracy zawodowej. Każdy ma możliwość tworzenia wyrobów 
według swoich pomysłów, zajmują się również pracami ogrodniczymi typu : koszenie i grabienie trawy, 
przycinanie żywopłotów, grabienie liści itp. 
 
Tab. 18 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZA ROK 2020 - WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ "ISKIERKA" 

 

l.p. wyszczególnienie 
Wykonanie   

 2019 r. Plan 2020 

Wykonanie   % % 

   2020 r. 05:03 05:04 
 1 2 3 4 5 6 7 

 1 
Dotacja z budżetu 
powiatu 50 267,00 56 934,00 56 934,00 113,26 100,00 

 2 Dotacja z PFRON  452 400,00 512 400,00 512 400,00 113,26 100,00 

 3 
Dotacja Fundacji 
Energa   6 048,00 6 048,00   100,00 

 4 Homanit 28 200,00 30 000,00 30 000,00 106,38 100,00 

 5 
Środki własne 
Gminy 130 000,00 59 300,00 59 300,00 45,62 100,00 

 6 

Dotacja z budżetu 
państwa za 
realizację 
projektu, w tym: 67 442,36 58 454,60 34 028,71 50,46 58,21 

 6.1 
wydatki 
majątkowe 0 0,00 0,00 0,00   

 7 
Środki z budżetu 
UE, w tym: 575 175,07 498 520,15 290 211,03 50,46 58,21 

 7.1 
wydatki 
majątkowe 0 0,00 0,00 0,00   

   razem 1 303 484,43 1 221 656,75 988 921,74     
        

Źródło: opracowanie własne WTZ 
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Tab. 19 WAŻNE DANE DOTYCZĄCE WTZ "ISKIERKA" 
 

 

        

l.p. wyszczególnienie miernik 

Wykonanie  Plan  Wykonanie  % % 

  2019 r. 2020 r.   2020 r. 06:04 06:05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Liczba uczestników 
zajęć os 25 25 25 100,00 100 

2 
Zatrudnienie 
ogółem, w tym: os 9 9 9 100,00 100 

  
w przeliczeniu na 
pełne etaty etaty 8,5 8,5 8,5 100,00 100 

3 
Wydatki ogółem, w 
tym: zł 666 867,00 664 682,00 664 682,00 99,67 100 

  
wynagrodzenia i 
pochodne zł 494 785,95 505 607,00 505 605,62 102,19 100 

  wydatki rzeczowe zł 172 081,05 159 075,00 159 076,38 102,19 100 

Źródło: opracowanie własne WTZ 

X. Działania związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2  
 

Od początku obowiązywania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu 

epidemii Burmistrz Karlina, mając na względzie ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo mieszkańców gminy, 

zapewnił wyposażenie wszystkich mieszkańców gminy w maseczki ochronne wielokrotnego użytku /10 tys. 

szt. Jednocześnie dbając o zdrowie pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych terenu gminy oraz 

Urzędu zakupiono i rozdysponowano znaczne ilości płynu i żeli do dezynfekcji. Zakupiono również 

odpowiednią ilość rękawic ochronnych, przyłbic oraz kombinezonów. Wykonywano również specjalistyczne 

badania na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz 

Miejskiego Przedszkola i Żłobka .  

W internacie Zespołu Szkół zorganizowano 19 miejsc zbiorowej kwarantanny dla osób nie mogących 

odbywać jej w miejscu zamieszkania. Opracowano właściwe procedury postępowania i regulamin 

odbywania zbiorowej kwarantanny.   

Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco współpracowało z Powiatową Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną w Białogardzie uzyskując informację o ilości osób z terenu powiatu, zakażonych 

i przebywających w obowiązkowej kwarantannie, a także informowało Sanepid o pracownikach Urzędu 

zakażonych koronawirusem oraz pracownikach mających bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi. 

Za pomocą portali społecznościowych i strony internetowej Urzędu Miejskiego, a także systemu informacji 

o zagrożeniach na bieżąco informowano mieszkańców gminy o wszelkich zaleceniach i instrukcjach 

wydawanych przez Sanepid, które dotyczyły zachowania środków bezpieczeństwa i wymogów 

przewidzianych przepisami prawa w okresie walki z pandemią. 

 Współpraca z miejscowymi placówkami medycznymi była sporadyczna i polegała na przesyłaniu 

informacji o obostrzeniach wprowadzanych przez rząd RP oraz zaleceniach Sanepidu . Ściślejszą współpracę, 

z jedną z Placówek, podjęto w trakcie zorganizowania badań pracowników tut. Urzędu, przedszkola i żłobka 

na obecność zakażenia. Regularnie, raz w miesiącu, dokonywano profilaktycznej dezynfekcji wszystkich 

pomieszczeń urzędu przy ul .Jana Pawła II i Szymanowskiego. 
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 Wymienione przedsięwzięcia realizowano ze środków finansowych gminy z rezerwy celowej na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.  

W 2020 r. na walkę z pandemią Gmina Karlino wydatkowała kwotę 129 225,74 PLN. Największe wydatki tj. 

około 60 tys. złotych gmina poniosła na zakup maseczek bawełnianych wielokrotnego użycia, które zostały 

wyprodukowane przez naszych miejscowych przedsiębiorców i decyzją Burmistrza przeznaczone dla 

wszystkich mieszkańców gminy. Maseczki dzięki zaangażowaniu strażników miejskich, sołtysów, strażaków 

OSP i wolontariuszy zostały dostarczone bezpośrednio do skrzynek pocztowych mieszkańców. Znaczącą 

kwotę wydano również na badania testowe ,na obecność covid-19, kadry pedagogicznej i pracowników 

miejscowego przedszkola oraz żłobka, a także pracowników urzędu miejskiego.  

Pozostałe kwoty wydano na zakup środków ochrony osobistej w postaci: 

- płynów i żeli do dezynfekcji, 

- rękawic jednorazowych ochronnych 

- przyłbic i przesłon  

- kombinezonów ochronnych 

oraz dezynfekcję obiektów urzędu miejskiego. 

Dzięki przedmiotowym środkom  w pełni zabezpieczono potrzeby materiałowe, niezbędne do 

zapewnienia ochrony mieszkańców gminy, pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.  

Dodatkowo Gmina Karlino zrealizowała projekt partnerski w ramach, którego doposażono Centrum 

Zarządzania Kryzysowego (opisane we współpracy z miastami partnerskimi) oraz projekty związane 

z doposażeniem systemu oświaty w zakresie dostosowania zarówno szkół, jak i uczniów w sprzęt 

umożliwiający zdalne nauczanie. 

Gmina Karlino wsparła także kwotą 10 000 zł zakup sprzętu medycznego w związku z COVID – 19 Regionalne 

Centrum Medyczne w Białogardzie. 

 

XI. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi 
 

A. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
 
Rada Miejska w Karlinie uchwałą Nr XV/147/19 z dnia 28 października 2019 r. przyjęła program współpracy 
Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2020, zwany dalej „Programem”, określając kierunki oraz formy współdziałania 
samorządu z ww. organizacjami.  
 
Głównym celem Programu było wdrażanie zasady partycypacji społecznej i rozwijanie partnerstwa 
pomiędzy radą, urzędem i organizacjami i innymi podmiotami, ukierunkowanie na rozpoznawanie 
i zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianie aktywności społecznej obywateli. 
Przedmiotem Programu była realizacja zadań publicznych, w szczególności w zakresie: 
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
2) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w  trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób, 
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,  
4) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
5) ochrony i promocji zdrowia, 
6) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 
7) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów, podtrzymywania 
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, 
obywatelskiej i kulturowej, 
8) ratownictwa i ochrony ludności. 
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Współpraca Gminy Karlino z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego miała charakter finansowy i pozafinansowy. 
W ramach współpracy pozafinansowej organizacje realizujące zadania publiczne korzystały z gminnych 
obiektów na preferencyjnych zasadach. W celu upowszechniania wiedzy i ułatwienia dostępu organizacjom 
pozarządowych do informacji publicznej na stronie internetowej bip.karlino.pl działa zakładka „Pomoc 
publiczna dla organizacji pozarządowych” zawierająca wiadomości o ogłaszanych konkursach ofert oraz 
inne informacje dotyczące organizacji pozarządowych.  
 
Współpraca o charakterze finansowym polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom 
pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz wspieraniu ich 
realizacji poprzez udzielenie dotacji. Zgodnie z założeniami Programu wysokość środków finansowych na 
realizację zadań publicznych gminy w 2020 roku nie mogła być mniejsza niż 400.000 zł. 
 

DOTACJE UDZIELONE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W 2020 r. 
1. Dotacje udzielone w trybie otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 6.12.2019 r. 

Tab. 20 Zestawienie dotacji 

Lp. Nazwa podmiotu Zakres zadania Tytuł zadania Przyznana 

kwota 

dotacji (zł) 

1 

Stowarzyszenie SOS 

Wioski Dziecięce w 

Polsce 

prowadzenie placówki 

wsparcia dziennego 

Prowadzenie Placówki 

Wsparcia Dziennego w 

Karlinie i filii w Karścinie – 

Program Umacniania 

Rodziny 

70 000,00 

2 

Stowarzyszenie 

"Stonoga" 

ochrona i promocja 

zdrowia, działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

„Kraina Radości – 

wspieranie rozwoju osób 

niepełnosprawnych” 

7 600,00 

3 

Polski Związek 

Niewidomych Okręg 

Zachodniopomorski 

Koło Terenowe w 

Białogardzie 

ochrona i promocja 

zdrowia, działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

„Działanie na rzecz osób 

niepełnosprawnych z 

dysfunkcją wzroku” 

1 500,00 

4 

Stowarzyszenie 

Integracji Społecznej 

"DROGA" 

ochrona i promocja 

zdrowia, działalność na 

rzecz osób 

niepełnosprawnych 

„Rehabilitacja 25 plus”- 

zajęcia rewalidacyjno-

opiekuńcze dla ON 

zależnych 

5760,00 

5 

Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów – Oddział 

Rejonowy Karlino 

działalność na rzecz osób 

w wieku emerytalnym Działalność na rzecz 

seniorów 
7 800,00 

6 

Ludowy Zespół 

Sportowy "DERBY" 

Karścino 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

zakresie piłki nożnej 

Wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

16 000,00 
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7 
Stowarzyszenie „Klub 

Bokserski Karlino” 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

zakresie sportów walki 

Szkolenie i 

współzawodnictwo 

sportowe w zakresie boksu. 

100 000,00 

8 Akademia Mluksiaków 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

zakresie sportów walki 

Upowszechnianie sportu w 

zakresie dyscypliny 

sportowej sumo i zapasy na 

terenie miasta i gminy 

Karlino udział w zawodach 

o zasięgu ogólnopolskim 

10 000,00 

9 

Międzyszkolny Ludowy 

Uczniowski Klub 

Sportowy w Karlinie 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

zakresie sportów walki 

Udział dzieci i młodzieży z 

gminy Karlino w 

treningach, zgrupowaniach 

i turniejach zapaśniczych 

100 000,00 

10 

Uczniowski Klub 

Sportowy TRAMP w 

Karlinie 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

zakresie organizacji zajęć 

sportowych dla dzieci i 

młodzieży w dziedzinach 

innych niż wymienione w 

pkt 1 ppkt a-c 

W zakresie zajęć 

sportowych dla dzieci i 

młodzieży w dziedzinach 

innych niż wymienione w 

punktach a-c. 

7 000,00 

11 
Miejski Klub Sportowy 

"SOKÓŁ" Karlino 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

zakresie piłki nożnej 

Sport to zdrowie 100 000,00 

12 
Stowarzyszenie Klub 

Sportowy „Speed” 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

wspieranie i 

upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu w 

zakresie organizacji zajęć 

sportowych dla dzieci i 

młodzieży w dziedzinach 

innych niż wymienione w 

pkt 1 ppkt a-c 

Popularyzacja zajęć z 

badmintona dla dzieci i 

młodzieży 

6 000,00 

Źródło: opracowanie własne 

Dodatkowo zarządzeniem Nr 72/2020 z dnia 7 września 2020 r. Burmistrz Karlina ogłosił otwarty konkurs 

ofert na realizację zadania publicznego Gminy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu. Na realizację zadania przeznaczono środki finansowe w wysokości 50.000 zł. W konkursie jedyną 

ofertę złożył Miejski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Karlino. W otwartym konkursie ofert Gmina udzieliła dotacji 

w wysokości 50 000,00 zł. 
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Wykres 26 Dotacje udzielone w trybie otwartego konkursu w 2019  i 2020 r.  
Źródło: opracowanie własne 

1. Dotacje udzielone w trybie pozakonkursowym w 2020 roku 

Tab. 21 Zestawienie dotacji 

LP. Nazwa podmiotu Tytuł zadania Kwota dotacji 

(zł) 

1.  

Stowarzyszenie STONOGA 
„Między nami Rodzicami – kilka słów o 

wychowaniu”. Zajęcia warsztatowe 
3 000 

2. 
Automobilklub Koszaliński 

„46. RAJD MONTE KARLINO - 

OGÓLNOPOLSKI RAJD SAMOCHODOWY” 
9 900 

RAZEM 12 900 

Źródło: opracowanie własne 

Łączne kwoty dotacji przekazane na realizację zadań publicznych Gminy Karlino w ostatnich 6 latach: 

Tab. 22 Łączna kwota dzielonych dotacji 

ROK ŁACZNA KWOTA UDZIELONYCH DOTACJI [ZŁ] 

2020 494 560 

2019 638 260 

2018 580 675 

2017 540 660 

2016 359 900 

2015 300 250 

       Źródło: opracowanie własne 

0,00

100 000,00

200 000,00

300 000,00

400 000,00

500 000,00

600 000,00

592 260,00

431 660,00

Dotacje udzielone w trybie otwartego konkursu ogółem

2019 2020



95 
 

 

 

Wykres 27 Łączne kwoty dotacji przekazane na realizację zadań publicznych Gminy Karlino w ostatnich 6 latach 
Źródło: opracowanie własne 

 

Gmina Karlino zachęca mieszkańców oraz działające na jej terenie organizacje i kluby sportowe do 

podejmowania własnych inicjatyw oraz korzystania również z innych niż gminne źródeł dofinansowania 

projektów. 

Informacje dotyczące różnego rodzaju konkursów są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej 

www.karlino.pl oraz w mediach społecznościowych. 

Pracownicy Urzędu służą wsparciem przy pisaniu wniosków o dofinansowanie oraz gmina zapewnia 

bezpłatnie pomieszczenia do przeprowadzenia szkoleń w tym zakresie. 

W 2020 r. dofinansowanie działań na rzecz społeczności lokalnych udało się uzyskać z programów takich jak 

Granty Sołeckie, Mikrodotacje, czy ze środków LGD Siła w Grupie.  

Laureatami Grantów Sołeckich z gminy Karlino zostały sołectwa Krukowo, Gościnko oraz Domacyno. Każde 

z nagrodzonych sołectw otrzymało grant w wysokości 10.000,00 zł m.in. na "Świetlny promyk 

w miejscowości Krukowo", który zakładał doposażenie placu rekreacyjnego w 2 lampy solarne. Gościnko na 

projekt pn. "Kraina radości w miejscowości Gościnko", który zakładał  doposażenie placu zabaw w karuzelę 

i podwójną huśtawkę. Natomiast w Domacynie zrealizowano projekt pn. "Bądź jak MacGyver - 

wybudowanie magazyno-warsztatu".  

Prym wśród pozyskujących zewnętrzne finansowanie wiodą  społecznicy z Domacyna, Kowańcza oraz 

Karlinka którym udało się pozyskać m.in. środki  na  zamontowanie piłko chwytów, projekt Ocalić od 

zapomnienia- stworzenie miejsca pamięci w Kowańczu, projekty związane w kulturą czy restauracją 

zabytków czy stworzenie Eko Oazy w Domacynie. 

W Karlińskim Ośrodku Kultury w Karlinie odbyło się spotkanie animacyjne programu „Mikrodotacje”. 

Program dawał możliwość pozyskania do 5000 zł na działania dla społeczeństwa. Swoją szansę wykorzystała 

grupa aktywnych koleżanek pod przewodnictwem Krystyny Kujawy, która zaaplikowała o środki w ramach 

projektu "MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 

2020” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i udało się. Grupa nieformalna 
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otrzymała dofinansowanie Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 - 2020”. Projekt 

polegał na realizacji remontu wejścia do pomieszczeń Związku Emerytów i Rencistów ZNP. W ramach 

projektu zostało przygotowane podłoże i wyłożona płytkami posadzka. Działania te pozwoliły na stworzenie 

bezpiecznego i ładnego wejścia do miejsca spotkań seniorów zrzeszonych w związku i gości. Nie bez 

znaczenia było zaangażowanie członków stowarzyszenia którzy przygotowali pomieszczenie oraz sprzątali 

w czasie i po remoncie. Oddolną inicjatywę i zaangażowanie seniorów docenił burmistrz Karlina – Waldemar 

Miśko który dołożył do remontu jeszcze dodatkowy element, czyli wymianę drzwi. Dzięki temu seniorzy 

mogą cieszyć się zupełnie nową przestrzenią sprzyjającą integracji. W ramach projektu zorganizowano 

również spotkanie integracyjne połączone z podsumowaniem projektu z okazji Międzynarodowego Dnia 

Seniora. 

 

B. Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy Karlino działają w formie stowarzyszeń 3 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Karlinie, Domacynie i Daszewie.  

W 2020 roku zanotowano ogółem 134 wyjazdy do działań ratowniczych jednostek OSP, w tym: 

 OSP Karlino – 109 wyjazdów, 

 OSP Daszewo – 14 wyjazdów, 

 OSP Domacyno – 11 wyjazdów. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty funkcjonowania 

OSP pokrywane są z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.  

Na powyższą działalność w 2020 r. z budżetu gminy została przekazana kwota w wysokości 199.196,91 zł 

(dla porównania w 2019 r. stanowiła wielkość 217.826,96 zł, a w 2018 r. wyniosła 206 175,37 zł). 

Jest to inwestycja w podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców, mająca na celu ochronę życia, zdrowia, 

mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. 

C. Współpraca międzynarodowa 
Gmina Karlino jest otwarta na współpracę międzynarodową, która regularnie odbywa się z naszymi 

niemieckimi partnerami, którymi są 2 miasta partnerskie: Wolgast i Dargun oraz dawni mieszkańcy Karlina. 

Dargun i Wolgast 

Umowa partnerska z Dargun została podpisana 19 czerwca 2000 r., a umowa partnerska z Wolgast została 

podpisana 03 stycznia 2006 r.  

Głównymi kierunkami współpracy są : rozwój kontaktów między mieszkańcami obu Gmin, wymiana 

młodzieży, wymiana kulturalna, turystyczna i sportowa, współpraca między szkołami, ośrodkami kultury - 

wzajemne prezentacje dorobku kulturalno - oświatowego, kontakty i współpraca gospodarcza pomiędzy 

stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi, współpraca w gospodarce miejskiej w tym: 

ochrona środowiska, gospodarka odpadami, produkcja wody i oczyszczanie ścieków, organizacja i działanie 

samorządów, współpraca między jednostkami pożarniczymi. 

Postulaty umów o współpracy są konsekwentnie realizowane zgodnie z założeniami, a podczas wspólnie 

realizowanych działań skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańcy wszystkich gmin integrują się 

i nawiązują również prywatne relacje.  
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Dzięki posiadanym partnerom niemieckim Gmina Karlino ma możliwość pozyskania dofinansowania na 

projekty związane z współpracą transgraniczną. 

Te wieloletnie polsko –niemieckie kontakty rozwijają się również na innych płaszczyznach i również z innymi 

partnerami z Niemiec, czego przykładami są polsko-niemieckie obozy piłkarskie. 

Gmina Karlino pielęgnuje również kontakty z dawnymi mieszkańcami niemieckiego wówczas Karlina, którzy 

chętnie odwiedzają gminę, ale równie chętnie wspierają rozwój karlińskiego muzeum przekazując cenne 

pamiątki, które można podziwiać w ramach wystawy stałej muzeum 

Redakcja niemieckiej gazety Körliner Zeitung wydała 25. numer Karlińskiej Gazety. Gazeta wydawana jest 

od 1981 r. w Niemczech przez dawnych mieszkańców Karlina i ich sympatyków. Przede wszystkim jest to 

gazeta, która łączy tych wszystkich, którzy Karlino zawsze mieli w swoim sercu. To dzięki gazecie mamy po 

stronie niemieckiej wspaniałych przyjaciół, którzy, jak tylko zdrowie pozwala, odwiedzają Karlino 

przynajmniej raz w roku. Dawni mieszkańcy uczestniczyli w wielu karlińskich wydarzeniach jak konferencje, 

otwarcie muzeum, 500 lat kościoła 625 lat praw miejskich. Ich wizyty są doskonałą okazją do wspomnień, 

wymiany informacji, a dla odwiedzających możliwością obserwacji zmian zachodzących w naszej gminie. Te 

bieżące informacje z Karlina są w języku niemieckim prezentowane na łamach gazety i jest to 

prawdopodobnie najważniejsze źródło informacji dla byłych mieszkańców. Körliner Zeitung dostępna jest 

w wersji elektronicznej na naszej stronie internetowej karlino.pl . 

Niestety w 2020 r. odbyło się tylko jedno spotkanie partnerskie. Sytuacja taka związana była z ogłoszoną 

pandemią COVID-19. Ze względu na lockdowny w poszczególnych państwach, w tym również w naszym 

kraju zdolności do podróżowania zostały wstrzymane lub znacząco ograniczone. Z tego względu planowane 

na 2020 r. wspólne polsko-niemieckie działania  w dziedzinie kultury i wspólnych spotkań transgranicznych 

zostały przesunięte na 2021 r.  

Gmina Karlino skorzystała jednak z możliwości współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie walki z COVID 

-19 i zrealizowała projekty partnerskie w zakresie doposażenia Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 

w zakresie organizacji zdalnej edukacji. 

Zrealizowano m.in. projekt „ Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy” - FMP – 0395-20-

C , który był dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg 

V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)” w ramach 

naboru specjalnego COVID-19 w ramach Funduszu Małych Projektów „Walka z pandemią COVID-19 i jej 

konsekwencjami w Euroregionie Pomerania” w ramach „Funduszu Małych Projektów Komunikacja- 

Integracja-Współpraca” współfinansowanego z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia –

Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska. 

W ramach projektu doposażone zostało Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Karlinie 

w sprzęt elektroniczny (m.in. laptopy, kamera, mikrofony, radiotelefony, rzutniki, drukarkę, niszczarkę, 

radiotelefony przenośne i stacjonarny), niezbędne wyposażenie (nosze, łożko polowe, śpiwory, opatrunki 

jednorazowe) oraz materiały związane z ochroną przed wirusem (m.in. maseczki jednorazowe, 

kombinezony, przyłbice i środki do dezynfekcji). Projekt zakładał wspólne działania polsko -niemieckie 

w ramach których odbyły się spotkania on-line sztabów kryzysowych oraz zespołów odpowiedzialnych za 

funkcjonowanie gmin również w obszarze kultury, edukacji i obsługi mieszkańców. Z odbytych spotkań 

sporządzony został raport podsumowujący. W ramach projektu powstały ulotki, które były dystrybuowane 

wśród mieszkańców oraz odwiedzających oraz maseczki wielokrotnego użytku przekazane mieszkańcom 

oraz stanowiące zabezpieczanie na kolejne etapy pandemii. Dodatkową wartością były multimedialne 

materiały promocyjne opracowane przez partnerów – gminy Wolgast, Dargun i Karlino, które promowały 

wybrane atrakcje turystyczne w wersji polsko-niemieckiej, tak aby kontynuować wspólne działania 

związane z wymianą kulturową. 
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W ramach projektu zakupiono również stacje do dezynfekcji, które służą mieszkańcom w budynkach Urzędu 

Miejskiego, Muzeum, Homanit Areny i MGOPS. 

Wartość projektu to 38444, 49 euro, a wkład gminy to 15%. 

Kolejnym projektem, którego realizację rozpoczęto w 2020 r. był partnerski projekt „EDUKACJA ZDALNA NIE 

MUSI BYĆ TRUDNA ANI NUDNA – POLSKO- NIEMIECKIE WARSZTATY EDUKACYJNE” 

Ostatni rok okazał się wielkim wyzwaniem dla edukacji na całym świecie. Przymusowa kwarantanna, 

odosobnienie oraz jej nieodłączny element – nauczanie zdalne na stałe wpisały się w życie szkolne. Karlińska 

oświata, pomimo wielu obiektywnych trudności, poszukuje nowych, atrakcyjnych form wsparcia i dotarcia 

do swoich uczniów. Dzięki wsparciu samorządu szkołom udało się nawiązać współpracę z zaprzyjaźnionymi 

gminami z Wolgast i Dargun, dzięki czemu placówki zostały doposażone w sprzęt, który uatrakcyjnił procesy 

zdalnego nauczania oraz umożliwił działania aktywizujące młodzież bardzo doświadczoną przez 

przedłużający się okres kwarantanny. 

Wartość projektu to 49680,78 euro , a wkład gminy to 15%. 

 

 

D. Współpraca z innymi instytucjami 
 

Gmina Karlino jest członkiem Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty  

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie założony w 1992 roku, zrzesza 19 gmin z terenu dorzecza 

Parsęty. Działalność Związku polega na podejmowaniu i realizacji w imieniu gmin członkowskich wspólnych 

przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu jako podstawy dla rozwoju rekreacji 

oraz turystyki. Związek zajmuje się również koordynacją działań z zakresu ochrony przyrody i różnorodności 

biologicznej oraz ukierunkowywaniem rozwoju gospodarczego terenu w oparciu o naturalne walory 

przyrodnicze i środowiskowe z jednoczesną dbałością o zachowanie naturalnych ekosystemów.  

Na przestrzeni ponad 27 lat swojej działalności, Związek pozyskał na realizację projektów ze środków 

zewnętrznych ponad 1,2 mld zł. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty ogromną wagę przywiązuje również 

do edukacji ekologicznej. W tym celu, w 2004 roku powołał do życia Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu, 

który organizuje warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony 

bioróżnorodności.ekolog. 

Burmistrz Karlina jest Przewodniczącym ZMiGDP, a dzięki współpracy w ramach związku Gmina 

Karlino zyskuje możliwość wspólnej realizacji projektów infrastrukturalnych, jak również prowadzenia 

działań edukacyjnych w szerokim zakresie. Współdziałanie gmin Dorzecza Parsęty wpływa realnie na 

poprawę środowiska w naszym regionie, a kompleksowość podejmowanych działań pozwala na szukanie 

innych dedykowanych związkom źródeł dofinansowania projektów. 

To właśnie dzięki projektom ZMiGDP dzieci z Gminy Karlino wielokrotnie uczestniczyły w warsztatach 

ekologicznych, edukacyjnych czy wycieczkach organizowanych przez OOE w Lipiu. 

Gmina Karlino jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania jest instytucją prowadzącą długofalową politykę 

edukacyjną w zakresie procesów integracyjnych Polski z Unią Europejską, funduszy pomocowych oraz 

przedsięwzięć integrujących społeczności lokalne w ramach współpracy transgranicznej. Stowarzyszenie 

wspiera współpracę między gminami po obu stronach granicy, koordynuje ją, prowadzi działania na rzecz 

integracji mieszkańców, ale również przedsiębiorców, czy stowarzyszeń promując gminy członkowskie. 

Dużym wsparciem działalności gminy są szkolenia, konferencje, giełdy współpracy oraz promocja idei 
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integracji europejskiej na którą gminy mogą pozyskać finansowanie zewnętrzne, ponieważ stowarzyszenie  

prowadzi obsługę polsko-niemieckich programów współpracy. To właśnie z Funduszu Małych Projektów 

Gmina Karlino pozyskuje dofinansowanie na działania i wspólne spotkania z naszymi niemieckimi 

partnerami, takie jak Noc Świętojańska – Partnerskie Powitanie Lata, Ponadgraniczna Jesień Seniorów, czy 

polsko-niemieckie obozy piłkarskie dla dzieci. 

Gmina Karlino jest członkiem Związku Miast Polskich 

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II 

Rzeczpospolitej. Od 90. roku tworzy najnowszą historię polskiej, odrodzonej samorządności. Jest największą 

tego typu organizacją w Polsce, skupiającą 314 miast, w których mieszka ponad 73% miejskiej ludności 

kraju. ZMP jest stowarzyszeniem miast, mającym na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz 

dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. 

Misją ZMP jest skuteczne wspieranie polskich miasta w działaniach na rzecz rozwoju społecznego 

i gospodarczego oraz upowszechnianie dobrych praktyk nowoczesnego i innowacyjnego zarządzania 

samorządowymi wspólnotami mieszkańców. ZMP współpracuje z wieloma podmiotami publicznymi 

i prywatnymi po to, by stwarzać miastom jak najlepsze warunki dla świadczenia przez nie usług publicznych 

najwyższej jakości. ZMP to silna i skuteczna ogólnopolska organizacja samorządowa, integrująca miasta 

wokół wspólnych celów. 

Współdziałanie w ramach ZMP daje Gminie Karlino realny wpływ na legislację poprzez wspólne działania na 

rzecz interesów lokalnych samorządów. Dzięki temu gmina ma również dostęp do wsparcia eksperckiego 

i merytorycznego, możliwość uczestniczenia we wspólnych projektach. Związek szeroko promuje dobre 

praktyki i umożliwia wymianę doświadczeń, wspiera również działania promocyjne i informacyjne oraz 

współpracuje na tych polach z zagranicznymi partnerami oraz inicjuje nawiązywanie partnerstw 

międzynarodowych. 

Gmina Karlino jest członkiem Mieleńskiej Lokalnej Grypy Działania oraz Lokalnej Grupy Działania „Siła 

w grupie”, co pozwala na pozyskiwanie dodatkowych środków zewnętrznych nie tylko przez Gminę, ale 

również jej mieszkańców. 

Konwent Wójtów Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego 

Burmistrz Karlina jest Przewodniczącym Konwentu. Konwent zrzesza w sposób nieformalny włodarzy 

z całego województwa zachodniopomorskiego. Wspólny głos, omawianie ważnych dla samorządów spraw 

oraz możliwość konsultacji programów regionalnych i reprezentowania  interesów gmin w różnych 

organach to możliwości, które gminy mogą wykorzystać poprzez wspólne działania. 
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XII. Inne 
 

A. Dodatkowe organy o charakterze doradczym i konsultacyjnym 
 

W Gminie Karlino funkcjonują: 

Miejska Rada Seniorów (MRS) 

Rada Seniorów, powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XLVI/500/14 z dnia 25.04.2014 r., jest 

organem doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym, a radni działają w czynie społecznym. Rada stanowi 

ważny głos w reprezentowaniu potrzeb i praw seniorów oraz wspiera działania gminy na różnych polach, 

a jej przedstawiciele chętnie wspierają lokalne inicjatywy. Działalność Miejskiej Rady Seniorów w 2020 r. 

ulegała znacznemu ograniczeniu z powodu zagrożenia możliwością zarażenia się koronawirusem, zwłaszcza 

pośród osób starszych oraz ogłoszonego w związku z tym stanem pandemii na terenie całego kraju.  

 

Młodzieżowa Rada Miejska (MRM) 

Najważniejszym celem istnienia MRM, powołanej uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie Nr XXXV/355/13 z dnia 

24.05.2013 r. jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na 

poziomie lokalnym, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych przez władze rozwiązań. 

W 2019 roku zostały przeprowadzone wybory do składu Rady na IV kadencję na okres 2019 – 2021. Niestety 

z powodu wprowadzonych obostrzeń (nauka zdalna) z powodu COVID-19 w 2020 roku działalność 

Młodzieżowej Rady Miejskiej uległa znacznemu ograniczeniu. 

 

Różne grupy reprezentowane są również przez działające w Karlinie stowarzyszenia i związku, a także kluby 

sportowe.  

To ważne wsparcie, również w aspekcie konsultowania planowanych działań. 

 

 

B. Inne działania podejmowane na rzecz aktywności społecznej mieszkańców 
 

Gmina Karlino prowadzi wiele działań skierowanych do różnych grup odbiorców. Dzieci już od najmłodszych 

lat uczestniczą we wspólnych akcjach, konkursach czy zajęciach integracyjnych. Karliński Ośrodek Kultury 

(KOK) oferuje różnorodne zajęcia dla dzieci, ale również dla seniorów. Zajęcia plastyczne czy wokalne 

wspierają budowanie wrażliwości na otaczającą rzeczywistość. Swoje miejsce znajdują tam zarówno 

tworzący ciekawe kompozycje seniorzy, jak i uczące się nowych technik dzieci. Ośrodek Kultury jest 

miejscem spotkań różnych grup – to tutaj swoją salę mają harcerze i tutaj próby odbywa karliński Chór 

Passionato pod przewodnictwem Władysława Stefaniaka, a także lokalne zespoły. Karliński Ośrodek Kultury 

w Karlinie to miejsce, które żyje i inicjuje kontakty międzypokoleniowe. Działania dla wspólnej integracji są 

również prowadzone na terenach wiejskich w podlegających KOK świetlicach. To tutaj toczy się lokalne życie 

kulturalno – rozrywkowe i odbywają się zajęcia i imprezy integracyjne. 

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w wielu mniejszych i większych wydarzeniach organizowanych przez Gminę 

Karlino wspólnie z innymi partnerami, takimi jak KOK, Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych 

i Rekreacyjnych Sp. z o.o.(ZOSTiR), czy działające na terenie Karlina stowarzyszenia.  

Od wielu lat Gmina Karlino w swojej strategii działania kładzie duży nacisk na realizację nie tylko działań 

inwestycyjnych, ale również  tzw. działań miękkich, czyli m.in. na organizację imprez sportowych, 

turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców i turystów. Dobrze 
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przygotowana impreza na świeżym powietrzu, to znakomita okazja do zabawy dla wielu osób. Każda 

impreza plenerowa przyciąga ludzi w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. 

Imprezy plenerowe takie jak festyny czy pikniki są znakomitą okazją do integracji lokalnej społeczności. 

Mieszkańcy gromadzą się w jednym miejscu, spędzając czas na zabawie, różnego rodzaju formach 

aktywności, w zależności od tematyki imprezy i przygotowanego programu. W większości przypadków jest 

to jedyna okazja, aby zgromadzić lokalną społeczność, która miło spędzi czas. Szczególnie mniejsze imprezy 

plenerowe pozwalają znakomicie zintegrować uczestników. 

Niestety rok 2020 był szczególny pod tym względem ponieważ tego typu działania zostały zabronione 

w związku z pandemią koronawirusa. Zamykane były okresowo zajęcia w KOK, w Bibliotece, Muzeum, czy 

zajęcia sportowe. Duże ograniczenia miały poprawić bezpieczeństwo, a niepewna sytuacja w zasadzie 

całkowicie zamroziła możliwość aktywności na tym polu. 

 

Działania podejmowane na rzecz zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, realizowane przez 

ZOSTiR Sp. z o. o.  

 

ZOSTiR Sp. z o.o. to spółka ze 100% udziałem Gminy Karlino, której powierzono wykonywanie niektórych 

zadań własnych Gminy Karlino. 

 

ZOSTiR Sp. z o.o. współpracuje z klubami sportowymi: MKS Sokół Karlino, MLUKS Karlino, Uczniowski Klub 

Sportowy TRAMP działający przy SP Karlino oraz Klub Bokserski Karlino, Karliński Klub Morsów KRA, grupa 

nieformalna Karlinobiegaj. Lokalne kluby sportowe: zapaśniczy i bokserski od kilku lat działają na terenie 

gminy Karlino i prowadzą zajęcia sportowe - treningi z najmłodszymi dziećmi, w tym dziećmi i z młodzieżą 

z trudnych środowisk oraz z przedszkolakami (tj. Akademia Mluksiaka, która w formie zabawy 

z najmłodszymi prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe, wypracowując w ten sposób „bazę” w dzieciach do 

łatwiejszego startu w treningach zapaśniczych oraz wpływając na prawidłowy rozwój dzieci). Wprowadzony 

cykl treningowy oraz praca wychowawcza z młodzieżą, którą trenerzy realizują z pasją, poświęceniem, 

w pełni wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności, przynosi efekty sportowe oraz wychowawcze ponieważ 

trenerzy uwierzyli, że sport może być ratunkiem i odpowiedzią na potrzeby trudnej młodzieży, w tym 

młodzieży agresywnej. Od momentu powstania oba kluby systematycznie odnoszą sukcesy sportowe.  

ZOSTiR Sp. z o.o. współpracuje z klubami na co dzień poprzez wsparcie merytoryczne, przygotowuje wnioski 

o dofinansowanie zewnętrzne, pomaga przy logistyce imprez, przedsięwzięć, eventów, meczy. 

Rok 2020 był rokiem trudnym, „nowym”, pełnym obostrzeń, zakazów, uniemożliwiających organizację wielu 

zaplanowanych działań. Wiele imprez się nie odbyło. Niektóre – jak np. bieg papieski przyjęły formę 

wirtualną, celem podtrzymania karlińskiej tradycji biegowej. Udało się zrealizować blok imprez wakacyjnych 

tzn. akcje spacerowe czyli akcje godzinne na terenach zielonych przy hali Homanit Arena, jak: festiwal 

baniek, mistrz hula-hop, tor przeszkód, miniturnieje piłkarskie dla dzieci i młodzieży, których celem było 

zagospodarowanie wolnego czasu – wszystkie akcje były prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego, 

zgodnie z obowiązującymi w tamtym okresie czasu przepisami w dobie Covid-19. 

ZOSTiR Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa przygotowała ofertę zajęć fitness – 

zajęć ogólnorozwojowych z trenerem fitness, gdyż obecnie w modzie jest bieganie i zdrowa dieta oraz 

zajęcia na trampolinach. Dodatkowo Spółka w ramach działalności gospodarczej prowadzi kręgielnię wraz 

z pizzerią – jest to miejsce spotkań dla różnych grup wiekowych, w tym dla młodzieży,  miejsce , które jest 

alternatywą na nudę. 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ZOSTiR przygotowała również ofertę urodzin w Homanit 

Arena: w kulkach, z fizyką, na ściance wspinaczkowej oraz w kręgielni. Urodziny cieszą się bardzo dużym 

zainteresowaniem, nie tylko wśród mieszkańców Gminy Karlino, ale również gości z gmin ościennych.  
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W 2020 roku, ze względu na epidemię COVID-19, XII Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w ramach 

którego został rozegrany XXVI Sportowy Turniej Miast i Gmin został rozegrany w terminach: od 14 do 20 

września 2020 r. oraz od 1do 7października2020 r. 

Niezmiennie głównym celem imprezy jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby naszych obywateli, 

szczególnie tych, którzy nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie prowadzą aktywnego fizycznie 

trybu życia.  

”Sport kluczem do zdrowia” to hasło przewodnie tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu dla 

Wszystkich –Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Naczelnym celem jest wzmożenie motywacji do wyjścia 

z domu i integracji wokół wydarzeń sportowo-rekreacyjnych całych rodzin. 

Gmina Karlino po raz kolejny włączyła się do akcji. Koordynatorem z ramienia Gminy było ZOSTiR Sp. z o.o. 

– zarządca m.in. RCTiS. Do akcji zgłoszone zostały wszystkie turnieje, treningi, sparingi, zajęcia sportowo – 

ruchowo – rekreacyjne realizowane w naszej gminie  na początku października przez wszystkie kluby, 

organizacje, stowarzyszenia, świetlice, szkoły i przedszkola działające w naszej Gminie.  

Wspólnie udowodniliśmy, że ”Sport jest kluczem do zdrowia” i tym samym zajęliśmy II miejsce w Polsce 

w Grupie  III (od 7,5 tys. do 15 tys. mieszkańców) - Klasyfikacja generalna XXVI Sportowego Turnieju Miast 

i GminXII Europejski Tydzień Sportu (jesień 2020 r.). 

W nagrodę Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000 zł z Ministerstwa sportu na 

organizacji pikniku sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła „Sport kluczem do zdrowia”. Piknik 

zorganizowany został w dniu 06.11.2020 we współpracy ze szkołą podstawową z Karlina. W ramach 

otrzymanej dotacji zakupiony został również sprzęt do ćwiczeń, piłki, pachołki i inne, które na co dzień 

wykorzystywane będą podczas zajęć wf, przerw i innych imprez.  

Pamiętajmy, nasze dzieci potrzebują ruchu, aktywności fizycznej. Sport jest podstawą rozwoju ruchowego 

i emocjonalnego naszych dzieci! Sport ułatwia dziecku zrozumieć zasady zdrowej rywalizacji, która jest 

bardzo ważna w początkowym etapie życia małego człowieka. Dzięki niej maluch poczuje smak porażki ale 

i zwycięstwa oraz wyrobi sobie umiejętność radzenia sobie z problemami w przyszłości.  Dla dorosłych 

i seniorów - systematyczne ćwiczenia pozwolą wzmocnić mięśnie i układ kostny co zmniejsza ryzyko 

wystąpienia osteoporozy, poprawi kondycję – wydolność i wytrzymałość. Co równie ważne, aktywność 

fizyczna bardzo dobrze wpływa na samopoczucie. Ludzie aktywni fizycznie mają lepszy humor. Pamiętajmy 

o tym zwłaszcza teraz – w tym trudnym czasie. 

 

Spółka przygotowała ceny dostosowujac je do możliości rynku, zyskujac przy tym rzeszę klientów, 

a wykorzystując również tzw. marketing szeptany, portale społecznościowe, reklamę produktu i firmy oraz 
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różne kanały przepływu informacji, budujac przy tym bazę klientów. Bardzo dobrze rozwinęła się sprzedaż 

karnetów na siłownię.  

HOMANIT ARENA - Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie, stała się nie tylko areną imprez 

sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich, ale również centrum życia kulturalno – rozrywkowego 

miasta.  

Oddany do użytku w 2014 r. obiekt to ogromna, bo ponad 20 milionowa inwestycja w podniesienie jakości 

życia mieszkańców. Dzięki pozyskanemu przez Burmistrza Karlina dofinansowaniu, które pokryło ok 70 % 

kosztów budowy i wyposażenia obiektu, mieszkańcy mają do dyspozycji wielofunkcyjny obiekt, gdzie  każdy 

znajdzie coś dla siebie. 

To tam odbywa się większość imprez, zawodów sportowych i turniejów, w tym również wiele imprez 

i wydarzeń o charakterze międzynarodowym. W obiekcie odbywa się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, turnieje halowe dla dorosłych i dzieci, imprezy feryjne, gale biznesowe i konferencje, olimpiady, 

rozgrywki i turnieje szkolne, czy finał Monte Karlino, a także spotkania kulturalne i koncerty. 

Spółka ZOSTiR zajmuje się również organizacją spływów kajakowych, rajdów rowerowych, czy pikników 

rekreacyjnych, a także różnych imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym, z których największą jest 

Bieg Papieski. W 2020 z uwagi na COVID-19 impreza odbyła się tylko w wersji wirtualnej – spółka zachęciła 

wszystkich do przebiegnięcia w dniu imprezy w ramach wirtualnej akcji „Bieg Papieski 27 i ½” trasą biegu 

lub inną na dystansie 15 km, celem podtrzymania karlińskiej tradycji biegowej. Akcja spotkała się z dużym 

zainteresowaniem oraz odpowiedzią mieszkańców Karlina (tj. grupa nieformalna Karlinobiegaj, Karliński 

Klub Morsów KRA, mieszkańcy niezrzeszeni w żadnych grupach), którzy wspólnie pobiegli trasą biegu – 

finiszując pod halą, gdzie spółka wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich „SIKORECZKI” z Kowańcza 

zorganizowały punkt żywieniowy i wodny.  

Działalność spółki finansowana jest również przez Gminę Karlino, w 2020 r. z budżety gminy wyasygnowano 

na ten cel 1 102 000 zł. 

Działania zrealizowane przez Karliński Ośrodek Kultury 

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury działają: świetlice wiejskie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna 

im. Zofii Nałkowskiej oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Instytucja kultury - Karliński  Ośrodek  Kultury 

realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2020 r. Instytucja zatrudnia na umowę o pracę 

11 osób, na umowę –zlecenie 7 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich.  

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Stałe zajęcia to: 

zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych, modelarskie, nauka gry na instrumentach dętych, zajęcia 

wokalne w dwóch grupach wiekowych oraz indywidualnych, nauka tańca nowoczesnego - dwie grupy 

wiekowe, chór, spotkania seniorów. Prowadzone były kursy nauki jazdy, odbywały się spotkania harcerzy, 

rozgrywki w tenisa stołowego, natomiast bezpłatnych porad udzielał radca prawny. 

W Ośrodku Kultury od stycznia 2001 r. działa Orkiestra Dęta, która w swym składzie gromadzi dzieci, 

młodzież oraz dorosłych. Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez i uroczystości. 

Mimo trudnej sytuacji i panującej pandemii udało nam się zorganizować m.in. następujące wydarzenia: 

Finał WOŚP, Dzień Babci i Dziadka, Ferie zimowe, Kino sferyczne, Dzień Matki, Konkurs fotograficzny, 

warsztaty plastyczne, spektakle na żywo, zakończenie lata, Europejskie Dni Dziedzictwa, Narodowe 

Czytanie, Dzień Seniora, Lukrowaną Gwiazdkę oraz działania online. 

Ośrodek Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu fotograficznego „Takie jest życie, taki jest świat”. 

Otwarcie wystawy pokonkursowej w tym roku wyjątkowo odbyło się 6 listopada. Wystawę można było 

obejrzeć w formie on-line za pomocą wirtualnego spaceru. 
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Karliński Ośrodek Kultury w okresie ferii zimowych zorganizował wiele ciekawych propozycji dla dzieci 

w wieku szkolnym i przedszkolnym. Łącznie z propozycji przedstawionej przez KOK w okresie ferii zimowych 

skorzystało ponad 600 dzieci. 

Dzieci również uczestniczyły w zajęciach przygotowanych przez Bibliotekę. 

W Muzeum Ziemi Karlińskiej zorganizowano następujące spotkania: 

• Poznaj historię karlińskich zabytków” – lekcja terenowa połączona z zagadkami zakończona 

ogniskiem na Wyspie Biskupiej. 

• Turniej Bilarda Holenderskiego. 

• Zajęcia z kaligrafii – warsztaty pisma gotyckiego. 

Muzeum oraz bibliotek w związku z wprowadzonymi ograniczeniami spowodowanymi pandemią podjęły 

działania alternatywne, takie jak wirtualne wystawy czy czytanie online. 

Rezultatem prowadzonych programów było również przekazywanie treści profilaktycznych w trakcie 

organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od 

nauki zawierających elementy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz 

profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy. Wydarzenia miały na celu uczulenie młodego pokolenia jak 

również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu. 

W roku 2020 ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, nasza placówka była zmuszona 

ograniczyć do minimum działania popularyzujące kulturę. W tym okresie nie odbyło się wiele 

zaplanowanych imprez i spotkań min. noc świętojańska, dzień rolnika. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

naszych odbiorców część działań przenieśliśmy do Internetu i realizowane on-line. W tej formie były między 

innymi prowadzone warsztaty plastyczne, wokalne, spektakle teatralne. Wszelkie prowadzone działania 

odbywały się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w pełnym reżimie sanitarnym. 

 

W 2020 r. zrealizowano również 2 przedsięwzięcia dzięki staraniom członków społeczności lokalnej. 

Projekt „Rewitalizacja części boiska w Karlinku i animacja połączona z otwarciem sali wiejskiej” polegał na 

zabezpieczeniu boiska poprzez montaż piłko chwytów. Dodatkowo w momencie czasowego zniesienia 

ograniczeń zorganizowana została impreza integrująca lokalne środowiska. 

Drugi projekt „Aktywnie z przyjacielem – Psi Park Karlino” został oficjalnie otwarty w listopadzie 2020 r. 

Grupa inicjatywna pod przewodnictwem Sławomira Kuropatwińskiego podjęła się realizacji projektu 

skierowanego do czworonożnych przyjaciół. Do tej pory w Karlinie nie było konkretnie wydzielonego 

miejsca, gdzie można przyjść z psem. Teraz już jest – teren w parku przy ul. Parkowej został ogrodzony 

i stanęła tam pierwsza zabawka dla psiaków, dodatkowo powstaną tam jeszcze inne urządzenia do zabawy 

z psami oraz staną ławki. Niestety sytuacja związana z pandemią uniemożliwiła organizację pikniku na 

otwarcie,  

Projekty współfinansowane były przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 

Operatorem programu jest Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. 
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C. NAGRODY 
 

1. Gmina Karlino otrzymała w 2020 r. następujące wyróżnienia: 

W dniu 06.11.2020 r. – zajęcie II miejsca za udział w XXVI Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2020 w grupie 

od 7500-15000 mieszkańców. W nagrodę Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.000 zł 

z Ministerstwa Sportu na organizację pikniku sportowo-rekreacyjnego w ramach promocji hasła „Sport 

kluczem do zdrowia”. 

W dniu 3.11.2020 r. Burmistrz Karlina otrzymał statuetkę „Zielonego Feniksa” za wdrażanie rozwiązań 

i technologii ekoenergetycznych. 

 

2. Wykorzystując możliwości wskazane w uchwałach Rady Miejskiej w Karlinie w zakresie udzielenia pomocy 

finansowej wybijającym się sportowcom oraz w trosce o rozwój sportu na terenie Gminy, Burmistrz Karlina 

w oparciu o budżet gminny w 2020 roku przyznał: 

  stypendia sportowe dla 11 sportowców na łączną kwotę 55.134,19 zł; 

  nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe 15 sportowcom na łączną kwotę 19.740,00 zł.    

 

3. Karlińskie Wieże Sukcesu (nagroda przyznawana przedsiębiorcom, osobom fizycznym i prawnym, 

działającym na rzecz lokalnej społeczności przez Gminę Karlino) - w 2020 r. przyznano 13 podmiotom 

w 4 kategoriach: 

 

I. GOSPODARKA 

1. KOSPEL S.A. 

2. OGRODNICTWO GRZEGORZ WIŚNIEWSKI 

3.ANDRZEJ CIBA GOSPODARSTWO ROLNE „MALONOWO” HODOWLA PSTRĄGÓW 

4. "AUTO-KERAM" MAREK ANDRUSZKO 

 

II. KULTURA, OŚWIATA, SPORT 

1. NATALIA WALCZAK 

2. ELŻBIETA WÓJCIK 

3. BARTŁOMIEJ KLIMKOWSKI 

 

III. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA 

1. CARITAS PARAFII W KARLINIE 

2. STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE 

3. BEATA KLEPUSZEWSKA 

4. ANNA WYSOCKA 

 

IV. NAGRODA SPECJALNA 

1. KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZOWJU REGIONALNEGO S.A. 

2. FRITZ HOMANN 
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28.09.2020 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Karlinie do zaszczytnego grona Zasłużonych dla Gminy Karlino 

dołączył historyk-pasjonat, sympatyk kultury Indian, ale przede wszystkim wieloletni dyrektor Zespołu Szkół 

w Karlinie – Zbigniew Pawlik. 
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XIII. Realizacja uchwał 
 

Tab. 23 INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE PODJĘTYCH  
od dnia 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
W sprawie 

Informacja o stanie 
realizacji 

1. XIX/179/20 31.01.2020 
w sprawie wniesienia skargi na 

rozstrzygnięcie nadzorcze. 
Zrealizowana 

2. XIX/180/20 31.01.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

3. XIX/181/20 31.01.2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Karlino 

na lata 2020 – 2033. 
Bieżąca realizacja 

4. XIX/182/20 31.01.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino – 

obręb Daszewo. 

Zrealizowana – działka 
nr 51/1 w obr. Daszewo 
została sprzedana 
w dniu 08.05.2020 r.  

5. XIX/183/20 31.01.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino – 

obręb Zwartowo. 

Zrealizowana – działka 
nr 42/17 w obr. 
Zwartowo została 
sprzedana w dniu 
26.05.2020 r. 

6. XIX/184/20 31.01.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Zrealizowana 

7. XIX/185/20 31.01.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie hipoteki na 

nieruchomości położonej na terenie 

miasta Karlino. 

Zrealizowana 

8. XIX/186/20 31.01.2020 

w sprawie uchwalenia aktualizacji 

Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020 

spółki Regionalne Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie. 

Zrealizowana 

9. XX/187/20 28.02.2020 

w sprawie zasad i trybu nadawania 

tytułu „Honorowego Obywatela 

Gminy Karlino". 
Bieżąca realizacja 

10. XX/188/20 28.02.2020 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XV/145/19 Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 28 października 2019 r. w 

sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt osób bezdomnych w 

Bieżąca realizacja 
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schronisku dla osób bezdomnych 

oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

11. XX/189/20 28.02.2020 

w sprawie ustalenia na rok 2020 

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. 

Zrealizowana  

12. XX/190/20 28.02.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

udziałów i określenia trybu zbycia, w 

tym procedury wyłonienia nabywcy 

udziałów Gminy Karlino w spółce 

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z 

siedzibą w Karlinie. 

Bieżąca realizacja 

13. XX/191/20 28.02.2020 
w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie miasta Karlino. 

Zrealizowana – działka 
nr 613 w obr. 004 m. 
Karlino została 
sprzedana w dniu 
03.12.2020 r. 

14. XX/192/20 28.02.2020 
w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu. Zrealizowana 

15. XX/193/20 28.02.2020 
w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu. Zrealizowana  

16. XX/194/20 28.02.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu. Zrealizowana 

17. XX/195/20 28.02.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu. Zrealizowana 

18. XX/196/20 28.02.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Zrealizowana    

19. XXI/197/20 30.03.2020 

w sprawie niewyrażenia zgody na 

wyodrębnienie funduszu sołeckiego 

w 2021 roku. 
Zrealizowana 

20. XXI/198/20 30.03.2020 

w sprawie określenia kryteriów 

postępowania rekrutacyjnego do 

klas pierwszych publicznych szkół 

podstawowych dla kandydatów 

spoza obwodu szkół prowadzonych 

przez Gminę Karlino, liczbę punktów 

Bieżąca realizacja 
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za każde z tych kryteriów oraz 

dokumentów niezbędnych do ich 

potwierdzenia. 

21. XXI/199/20 30.03.2020 

w sprawie programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Karlino na rok 

2020. 

Bieżąca realizacja 

22. XXII/200/2020 27.04.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

23. XXII/201/2020 27.04.2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Karlino 

na lata 2020 – 2033. 
Bieżąca realizacja 

24. XXII/202/2020 27.04.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XX/190/20 Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 28 lutego 2020 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

udziałów i określenia trybu zbycia, w 

tym procedury wyłonienia nabywcy 

udziałów Gminy Karlino w spółce 

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z 

siedzibą w Karlinie. 

Bieżąca realizacja 

25. XXII/203/2020 27.04.2020 

w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Bieżąca realizacja 

26. XXII/204/2020 27.04.2020 

w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

Gminy Karlino. 
Bieżąca realizacja  

27. XXII/205/2020 27.04.2020 
w sprawie uchwalenia regulaminu 

Cmentarza Komunalnego w Karlinie. Bieżąca realizacja 

28. XXII/206/2020 27.04.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonych na 

terenie Gminy Karlino – obręb 

Kowańcz. 

Zrealizowana w części – 
działka nr 145/2 w obr. 
004 m. Kowańcz została 
sprzedana w dniu 
25.09.2020 r., natomiast 
na dz. nr 146 w obr. 
Kowańcz nie wyłoniono 
nabywcy 
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29. XXII/207/2020 27.04.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino 

obręb Ubysławice. 

Uchwała została 

zmieniona uchwałą Nr 

XXIII/216/20 Rady 

Miejskiej w Karlinie z 

dnia 25 maja 2020r. 

Zrealizowana – działki nr 

91/2 i 91/3  w obr. 

Ubysławice zostały 

sprzedane w dniu 

25.01.2021 r.,  

30. XXII/208/2020 27.04.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej 

na nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Karlino. 

Zrealizowana  

31. XXII/209/2020 27.04.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie na okres 10 lat w trybie 

przetargowym nieruchomości 

gruntowej położonej na terenie 

gminy Karlino – obręb Daszewo. 

Zrealizowana -  zawarto 

umowę najmu w dniu 

25.08.2020r. , którą 

rozwiązano za 

porozumieniem stron z 

dniem 21.12.2020r.  

32. XXIII/210/20 25.05.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 

Zrealizowana 

33. XXIII/211/20 25.05.2020 
w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Karlino. Zrealizowana 

34. XXIII/212/20 25.05.2020 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

XV/145/19 Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 28 października 2019 r. w 

sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt osób bezdomnych w 

schronisku dla osób bezdomnych 

oraz schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami 

opiekuńczymi. 

Bieżąca realizacja 

35. XXIII/213/20 25.05.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonych na 

terenie miasta gminy Karlino – obręb 

0003 m. Karlino i Daszewo. 

Zrealizowana w części – 
działek nr 207/2, 208/2 i 
209/2 w obr. 003 m. 
Karlino, które zostały 
sprzedane w dniu 
24.12.2020 r., natomiast 
dz. nr 208/1, 207/1 i 
209/1 w obr. 003 m. 
Karlino oraz dz. nr 626/8 
w obr. Daszewo zostały 
podzielone geodezyjnie 
w terminie późniejszym 
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36. XXIII/214/20 25.05.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino – 

obręb Ubysławice. 

Zrealizowana – działka 
nr 104/4   w obr. 
Ubysławice została 
sprzedana w dniu 
25.09.2020 r., 

37. XXIII/215/20 25.05.2020 
w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie miasta Karlino. 

Zrealizowana – działka 
nr 124/4  w obr. 005 m. 
Karlino została 
sprzedana w dniu 
25.09.2020 r., 

38. XXIII/216/20 25.05.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zbycia nieruchomości położonej na 

terenie gminy Karlino obręb 

Ubysławice. 

Zrealizowana – działki nr 
91/2 i 91/3  w obr. 
Ubysławice zostały 
sprzedane w dniu 
25.01.2021 r., 

39. XXIII/217/20 25.05.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie miasta Karlino 

– obręb 004 oraz odstąpienia od 

zbycia tej nieruchomości w drodze 

przetargu. 

Zrealizowana – działka 
nr 47/61  w obr. 004 m. 
Karlino została 
sprzedana w dniu 
16.11.2020 r., 

40. XXIII/218/20 25.05.2020 
w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu. Zrealizowana 

41. XXIII/219/20 25.05.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 

Niezrealizowana – nie 
zawarto kolejnej umowy 
dzierżawy ze względu na 
rezygnację 
dotychczasowego 
dzierżawcy 

42. XXIII/220/20 25.05.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu. Zrealizowana 

43. XXIII/221/20 25.05.2020 

w sprawie szczegółowego sposobu i 

zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w 

zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Bieżąca realizacja 

44. XXIII/222/20 25.05.2020 

w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie 

Gminy Karlino. 
Bieżąca realizacja 

45. XXIV/223/20 22.06.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 
Zrealizowana 
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46. XXIV/224/20 22.06.2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Karlino 

na lata 2020 – 2033. 
Bieżąca realizacja 

47. XXIV/225/20 22.06.2020 

w sprawie zasad i trybu nadawania 

tytułu „Zasłużony dla Gminy 

Karlino”. 
Bieżąca realizacja 

48. XXIV/226/20 22.06.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych za osiągnięte wysokie 

wyniki sportowe. 

Bieżąca realizacja  

49. XXIV/227/20 22.06.2020 

w sprawie przyjęcia programu 

polityki zdrowotnej z zakresu 

szczepień przeciwko grypie 

sezonowej jako profilaktyki 

zachorowań populacji osób w wieku 

65+ na lata 2021 – 2023. 

Bieżąca realizacja 

50. XXIV/228/20 22.06.2020 

w sprawie wydzielenia lokalu 

przeznaczonego do podnajmowania 

na czas trwania stosunku pracy. 
Bieżąca realizacja 

51. XXIV/229/20 22.06.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonych na terenie miasta 

Karlino. 

Zrealizowana - działki nr 
122/9 i 106/24 w obr. 
004 m. Karlino, zostały 
sprzedane w dniu 
16.11.2020 r.  

52. XXIV/230/20 22.06.2020 
w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino. 

Zrealizowana – działka 
nr 167/1  w obr. 
Kowańcz gm. Karlino 
została sprzedana w 
dniu 30.12.2020 r. 

53. XXIV/231/20 22.06.2020 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości położonych na 

terenie miasta gminy Karlino – obręb 

0003 m. Karlino. 

Zrealizowana w części 
działek nr 207/4, 208/4 i 
209/4 w obr. 003 m. 
Karlino, które zostały 
sprzedane w dniu 
24.12.2020 r., natomiast 
dz. nr 208/3, 207/3 i 
209/3 w obr. 003 m. 
Karlino zostały 
podzielone geodezyjnie 
w 2021r. 

54. XXIV/232/20 22.06.2020 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu położonego w obrębie 

003 Karlino. 

Zrealizowana 

55. XXIV/233/20 22.06.2020 
w sprawie uchwalenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków 
Zrealizowana  
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zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karlino. 

56. XXIV/234/20 22.06.2020 

w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Daszewie. 
Zrealizowana 

57. XXIV/235/20 22.06.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

przyjęcia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Karlino na 

lata 2014 – 2032”. 

Bieżąca realizacja 

58. XXV/236/20 28.08.2020 
w sprawie udzielenia votum zaufania 

Burmistrzowi Karlina. Zrealizowana 

59. XXV/237/20 28.08.2020 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy 

Karlino na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Karlino na rok 2019. 

Zrealizowana 

60. XXV/238/20 28.08.2020 

w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Karlino na rok 2019. 
Zrealizowana 

61. XXV/239/20 28.08.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 
Zrealizowana 

62. XXV/240/20 28.08.2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Karlino 

na lata 2020-2033. 
Bieżąca realizacja 

63. XXV/241/20 28.08.2020 

w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu 

bankowego. 
Zrealizowana 

64. XXV/242/20 28.08.2020 

w sprawie nabycia prawa 

użytkowania wieczystego 

nieruchomości położonej na terenie 

miasta Karlino – obr. 0003 m. 

Karlino. 

Zrealizowana - nabyto 
prawo użytkowania 
wieczystego dz. nr 34/4 
w licytacji komorniczej 
w dniu 11.03.2021 r., 
postanowieniem z dnia 
28.04.2021 r. Sądu 
Rejonowego w 
Białogardzie 
przysądzono prawo 
użytkowania 
wieczystego na rzecz 
Gminy Karlino 

65. XXV/243/20 28.08.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu. 
Zrealizowana zawarto 
kolejną umowę najmu 
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66. XXV/244/20 28.08.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu. 

Zrealizowana  

67. XXV/245/20 28.08.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu. 

Zrealizowana  

68. XXV/246/20 28.08.2020 
w sprawie pozbawienia dróg 

gminnych dotychczasowej kategorii. 

Zrealizowana  - uchwałę 
opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym 
Woj. 
Zachodniopomorskiego, 
drogi zostały 
pozbawione kategorii 
drogi publicznej  

69. XXV/247/20 28.08.2020 

w sprawie uchwalenia Planu rozwoju 

i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych na 

lata 2021 – 2023 będących w 

posiadaniu spółki Regionalne 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w 

Białogardzie. 

Bieżąca realizacja 

70. XXV/248/20 28.08.2020 

w sprawie zmieniająca uchwałę w 

sprawie utworzenia samorządowej 

instytucji kultury o nazwie Karliński 

Ośrodek Kultury w Karlinie. 

Bieżąca realizacja 

71. XXV/249/20 28.09.2020 

w sprawie przyjęcia informacji o 

przebiegu wykonania za pierwsze 

półrocze 2020 r. budżetu Gminy 

Karlino oraz o przebiegu wykonania 

planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury, a także informacji 

o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć. 

Zrealizowana 

72. XXV/250/20 28.09.2020 
w sprawie nadania tytułu „Zasłużony 

dla Gminy Karlino”. Zrealizowana 

73. XXV/251/20 28.09.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 
Zrealizowana 

74. XXV/252/20 28.09.2020 

w sprawie uchwalenia Lokalnego 

Programu Edukacji Dzieci i 

Młodzieży. 
Bieżąca realizacja 

75. XXV/253/20 28.09.2020 

w sprawie górnych stawek opłat za 

usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

Bieżąca realizacja 
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76. XXV/254/20 28.09.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżawy. 

Zrealizowana - zawarto 
kolejne umowy 
dzierżawy 

77. XXV/255/20 28.09.2020 
w sprawie ustanowienia służebności 

przesyłu. W trakcie realizacji 

78. XXVII/256/20 26.10.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 
Zrealizowana 

79. XXVII/257/20 26.10.2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Karlino 

na lata 2020–2033. 
Bieżąca realizacja  

80. XXVII/258/20 26.10.2020 
w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. Bieżąca realizacja 

81. XXVII/259/20 26.10.2020 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków 

transportowych. 
Bieżąca realizacja 

82. XXVII/260/20 26.10.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu. Zrealizowana  

83. XXVII/261/20 26.10.2020 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Karlino w 

części obrębu geodezyjnego 

Daszewo. 

Bieżąca realizacja 

84. XXVII/262/20 26.10.2020 

w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego 

współdziałania Gminy Karlino i 

Gminy Białogard przy realizacji 

zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic 

aglomeracji Karlino. 

Bieżąca realizacja 

85. XXVIII/263/20 30.11.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 
Zrealizowana 

86. XXVIII/264/20 30.11.2020 
w sprawie przyjęcia planu sesji na 

2021 rok. Bieżąca realizacja 

87. XXVIII/265/20 30.11.2020 

w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego uchwały w sprawie 

Statutu Gminy Karlino. 
Zrealizowana 

88. XXVIII/266/20 30.11.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

zasad i trybu nadawania tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Karlino”. 
Bieżąca realizacja 
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89. XXVIII/267/20 30.11.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad, trybu 

przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzajów i wysokości stypendiów 

sportowych za osiągnięte wysokie 

wyniki sportowe. 

Bieżąca realizacja 

90. XXVIII/268/20 30.11.2020 

sprawie zmiany uchwały Nr 

XX/190/20 Rady Miejskiej w Karlinie 

z dnia 28 lutego 2020 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

udziałów i określenia trybu zbycia, w 

tym procedury wyłonienia nabywcy 

udziałów Gminy Karlino w spółce 

Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z 

siedzibą w Karlinie. 

Bieżąca realizacja 

91. XXVIII/269/20 30.11.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcia kolejnych umów najmu. Zrealizowana  

92. XXVIII/270/20 30.11.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu. Zrealizowana  

93. XXVIII/271/20 30.11.2020 

sprawie wyrażenia zgody na 

wynajęcie, w trybie 

bezprzetargowym, na okres 10 lat 

nieruchomości gruntowych 

położonych na terenie miasta Karlino 

– obręb 004. 

Zrealizowana  

94. XXVIII/272/20 30.11.2020 
w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie miasta Karlino. 

Zrealizowana – działka 
nr 431/1  w obr. 004 m. 
Karlino została 
sprzedana w dniu 
07.04.2021r., 

95. XXVIII/273/20 30.11.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino - 

obręb Lubiechowo. 

Zrealizowana – zawarcie 
aktu notarialnego na 
sprzedaż działki nr 103  
w obr.Lubiechowo ma 
się odbyć 28.05.2021r.   

96. XXVIII/274/20 30.11.2020 
w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu. Zrealizowana  

97. XXVIII/275/20 30.11.2020 
w sprawie udzielenia dotacji na 

roboty budowlane przy zabytku. Zrealizowana 

98. XXVIII/276/20 30.11.2020 

w sprawie uchwalenia aktualizacji 

Planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023 

będących w posiadaniu spółki 

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja 

Sp. z o.o. w Białogardzie 

Bieżąca realizacja 
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99. XXVIII/277/20 30.11.2020 

w sprawie ustalenia dopłat dla 

taryfowych grup odbiorców usług 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 

odprowadzania ścieków na terenie 

Gminy Karlino. 

Bieżąca realizacja 

100. XXIX/278/20 28.12.2020 
w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Karlino na rok 2021. Bieżąca realizacja 

101. XXIX/279/20 28.12.2020 

w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Karlino na lata 

2021 – 2033. 
Bieżąca realizacja 

102. XXIX/280/20 28.12.2020 

w sprawie przyjęcia planów pracy 

stałych komisji Rady Miejskiej na 

2021 rok. 
Bieżąca realizacja 

103. XXIX/281/20 28.12.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Karlinie. 
Bieżąca realizacja 

104. XXIX/282/20 28.12.2020 

uchylająca uchwalę w sprawie 

przyjęcia programu polityki 

zdrowotnej z zakresu szczepień 

przeciwko grypie sezonowej jako 

profilaktyki zachorowań populacji 

osób w wieku 65+ na lata 2021 – 

2023. 

Bieżąca realizacja 

105. XXIX/283/20 28.12.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

ustalenia na rok 2020 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. 

Bieżąca realizacja 

106. XXIX/284/20 28.12.2020 

w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Karlino z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 

rok 2021. 

Bieżąca realizacja  

107. XXIX/285/20 28.12.2020 

w sprawie zapewnienia warunków 

do osiedlenia się na terenie gminy 

Karlino określonej imiennie rodzinie 

repatriantów. 

Bieżąca realizacja 
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108. XXIX/286/20 28.12.2020 

w sprawie zapewnienia warunków 

do osiedlenia się na terenie gminy 

Karlino określonej imiennie rodzinie 

repatriantów. 

Bieżąca realizacja 

109. XXIX/287/20 28.12.2020 

w sprawie zapewnienia warunków 

do osiedlenia się na terenie gminy 

Karlino określonej imiennie rodzinie 

repatriantów. 

Bieżąca realizacja 

110. XXIX/28820 28.12.2020 

w sprawie zbycia nieruchomości 

położonej na terenie gminy Karlino – 

obręb Daszewo. 
W trakcie realizacji  

111. XXIX/289/20 28.12.2020 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Karlino w obrębach 

geodezyjnych Wietszyno i Daszewo. 

Zrealizowana 

112. XXIX/290/20 28.12.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Gminy Karlino 

na rok 2020. 
Zrealizowana 

113. XXIX/291/20 28.12.2020 

w sprawie zmiany wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Karlino 

na lata 2020 – 2033. 
Bieżąca realizacja 

114. XXIX/292/20 28.12.2020 

w sprawie zapewnienia warunków 

do osiedlania się na terenie gminy 

Karlino określonej imiennie rodzinie 

repatriantów. 

Bieżąca realizacja 

115. XXIX/293/20 28.12.2020 
w sprawie wyznaczenia obszaru i 

granic aglomeracji Karlino. Bieżąca realizacja 

116. XXIX/294/20 28.12.2020 

w sprawie zmieniająca uchwałę w 

sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis. 

Bieżąca realizacja 

 
Źródło: opracowanie własne 
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XIV. Podsumowanie 
 

Zadaniem burmistrza, jako organu wykonawczego Gminy, jest dbanie o realizację podejmowanych przez 

Radę Miejską w Karlinie uchwał, jak również organizacja bieżącego funkcjonowania gminy i dostosowanie 

usług publicznych do potrzeb mieszkańców.  

Zadania gminy obejmują szeroki zakres tematyczny, skierowany do różnych grup odbiorców, ograniczony 

jednak możliwościami finansowymi, określonymi w uchwalanym rokrocznie budżecie. Działania 

inwestycyjne nie zamykają się z reguły w perspektywie jednego roku, dlatego bardzo ważnym jest 

strategiczne ich planowanie w porozumieniu i przy wiedzy mieszkańców. 

Podczas spotkań z mieszkańcami, zarówno tych ogólnych, jak i tych indywidualnych (pomimo 

wprowadzonych ograniczeń) w formie bezpośredniej lub telefonicznej, staram się wsłuchiwać w potrzeby 

ludzi i tak kierować zadaniami, aby doprowadzić do rozwoju naszej małej ojczyzny w poszanowaniu potrzeb 

mieszkańców i przy ich aktywnym udziale. 

Do realizacji wielu zadań potrzebni są odpowiedni partnerzy, zarówno w jednostkach gminnych, 

w organizacjach pozarządowych, partnerzy w sołectwach, czy przedsiębiorcy. Gmina wspiera działalność 

lokalnych społeczników w różny sposób, a organizacje i kluby sportowe mają możliwość ubiegania się 

o dotacje na określone zadania. 

To, co mogliście już Państwo zauważyć w przedstawionym, kolejnym już raporcie, to ciągła, bardzo duża 

aktywność gminy na polu poszukiwania dofinansowania zewnętrznego. Dzięki takiemu dofinansowaniu 

realizujemy zarówno inwestycje infrastrukturalne, jak również projekty związane z wyposażeniem 

i doposażeniem przedszkoli i szkół oraz związanych z rozbudową ich oferty o bezpłatne zajęcia dodatkowe 

i nowe kierunki kształcenia. Na tym polu współpracujemy z firmami z całego regionu tak, aby oferować 

kształcenie w nowoczesnych specjalnościach, zgodne z potrzebami przedsiębiorców i ciekawe dla uczniów. 

Tworzymy ofertę inwestycyjną z pakietem wsparcia dla nowych inwestorów, których zapytania 

otrzymujemy. Efektem tych kontaktów są powstające w Karlinie nowe miejsca pracy. 

Dzięki takim działaniom udało nam się stworzyć w Karlinie doskonałą ścieżkę rozwoju dla młodych ludzi, 

którzy dostają szansę na budowanie tutaj swojej przyszłości i rodziny. Sukcesywnie będzie rosła liczba miejsc 

w żłobku, bowiem w planach mamy już wyznaczone miejsce na kolejne. Dzieci nie mają problemu 

z dostępem do przedszkoli zarówno w mieście, jak i na terenach wiejskich. 

Wysoka jakość edukacji jest w Karlinie bardzo ważna. Gmina realizuje wiele działań, aby poprawiać tę ofertę 

i jej jakość po to, aby młodzi ludzie mogli się tutaj rozwijać. Nowoczesne kierunki kształcenia gwarantują 

pracę w lokalnych firmach, a na podstawie rekomendacji od pracodawcy młody człowiek może otrzymać 

nowe mieszkanie komunalne i tutaj bezpiecznie wchodzić w dorosły etap swojego życia. 

To bezpieczeństwo jest w Karlinie bardzo ważne. Przy realizacji inwestycji rozbudowujemy systemy 

monitoringu. Bezpieczne środowisko tworzy także internat Zespołu Szkół w Karlinie, gdzie uczniowie są nie 

tylko „zaopiekowani”, ale również bardzo zadowoleni z warunków zamieszkania i oferty zajęć dodatkowych. 

Gmina realizuje szereg zadań z zakresu polityki społecznej. W tej dziedzinie również wychodzimy naprzeciw 

oczekiwaniom realizując dodatkowe projekty w MGOPS i WTZ Iskierka. Gmina wspiera i współpracuje ze 

stowarzyszeniami takimi jak SOS Wioski Dziecięce w Polsce, czy Stonoga. Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych, czy działania na rzecz umacniania rodziny są bardzo istotnym elementem działań 

gminy.  
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Również nie pozostawiono bez opieki potrzebujących osób w związku z ogłoszonym stanem pandemii,  

pozostających w kwarantannie lub zarażonych koronawirusem COVID-19, którzy mogli skorzystać ze 

świadczonej pomocy w postaci dostarczania im bezpośrednio przez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej lub funkcjonariuszy Straży Miejskiej niezbędnych do życia zakupów. W tym zakresie na terenie 

całej gminy mieszkańcom rozdano bezpłatnie maseczki ochronne i dostarczono podstawowe informacje 

związane z COVID-19 i ochroną przed zakażeniem tym wirusem. Prowadzone były również działania 

informacyjne poprzez ogłaszanie komunikatów ostrzegawczych przy użyciu samochodów tut. Straży 

Miejskiej i pojazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych.     

Pamiętać przy tym należy, iż wszystkie te działania muszą zmieścić się w ramach finansowych, które niestety 

w 2020 r. nadal pozostawały w naszej gminie bardzo uszczuplone. W wyniku zmian w przepisach ustawy 

o odnawialnych źródłach energii Gmina Karlino, w trakcie już kolejnego roku budżetowego, została 

pozbawiona wysokich, bo ponad 6 mln  wpływów z podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych. 

Takie uszczuplenie dotychczasowych dochodów miało bezpośredni wpływ na kształt budżetu 

i wykonywanych zadań zarówno w latach: 2018 - 2019, jak i w roku 2020.  

 

Na zakończenie, po raz kolejny podkreślam, iż jako Burmistrz Karlina podejmuję licznie działania w celu 

poszukiwania nowych rozwiązań, które w dalszej perspektywie pozwolą na odbudowanie stanu finansów 

Gminy, między innymi poprzez budowę nowej bazy podatkowej, co w efekcie da nam możliwość realizacji 

dalszych planów inwestycyjnych, zgodnie z zakładanymi celami strategicznymi. 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że rozliczając PIT/CIT w Karlinie przyczyniasz się do rozwoju naszej gminy 

Rozliczając PIT pamiętaj, żeby swój 1% przekazać organizacjom działającym lokalnie 

Pamiętaj, że Gmina Karlino posiada system informacji SMS – komunikaty o imprezach, zagrożeniach, czy 

terminach płatności podatków możesz dostawać bezpośrednio na swój telefon – szczegóły na 

www.karlino.pl 

Polub Karlino Gmina z Energią na Facebooku. 


