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Protokół Nr 1/2019 

 z posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 25 lutego 2019 r.  

  
  

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Artur 
Szwed, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Omówienie wniosku radnego Marcina Stempniaka dot. wyróżnienia Karolinka.  

 
Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                              
6 radnych.  
 
Ad. 2 
Przewodniczący Komisji odczytał wniosek radnego Marcina Stempniaka dot. zmian 
osobowych w składzie Kapituły Wyróżnienia ustanawiającej laureatów nagrody 
Karolinka. Wniosek dotyczy wprowadzenia zmian w składzie Kapituły w taki sposób, 
aby jej członkami byli reprezentanci wszystkich ugrupowań i komitetów wyborczych, 
które brały udział w wyborach samorządowych i których przedstawiciele zostali 
radnymi Rady Miejskiej. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że radni nie zawsze do końca kadencji 
zostawali w danym ugrupowaniu. W ogóle nie wiadomo jakby to miało wyglądać, cały 
czas byłaby tu rotacja.  
Radny Marcin Stempniak powiedział, że można by w uchwale ująć taki zapis,                   
że reprezentanci, którzy byli w danym ugrupowaniu w dniu wyborów. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał jakby to rozłożyć, w różnych ugrupowaniach jest 
różna ilość osób i jakby miały być one wybierane. Czy wybieraliby sami spośród 
siebie? 
Rany Marcin Stempniaka powiedział, że każde ugrupowanie wybrałoby swojego 
kandydata. 
Radny Janusz Szołtysek zapytał czy nie można by rozszerzyć składu Kapituły? 
Radny Gabriel Breguła zapytał czy nie można by rozszerzyć składu Kapituły? 
Radny Adam Karaszewski zauważył, że historia nagród Karolinka sięga 1997 r., 
zapytał czy regulamin był zmieniany? 
Sekretarz GiM Justyna Domżoł powiedziała, że była tylko jedna zmiana regulaminu 
i od początku była jedna zasada dot. składu Kapituły. 
Przewodniczący Komisji powiedział, że skład Kapituły zmienia się w zależności                            
od tego, kto wchodzi do Rady Miejskiej. Stałe są tylko pełnione funkcje.  
Radny Artur Sola powiedział, że była tu niezmienność przez 20 lat. W skład Kapituły 
wchodzili przedstawiciele najwyższej rangi. Różnie ugrupowania były w Kapitule                    
i ona trwała. Jest to czytelne. Kapituła to jednak nie wszystko, ważne jest również to, 
kto może zgłaszać kandydatów do nagrody. 
Radny Waldemar Mitura zauważył, że ta zmiana mogłaby wprowadzić za dużo 
zamętu. Zawsze można się do laureatów przyczepić. Ale do tej pory to funkcjonowało 
i nigdy nie było problemów. 
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Radny Adam Karaszewski powiedział, że w Kapitule zasiadają osoby, które przez 
kilka kadencji były wybierane przez społeczeństwo. To są doświadczeni od lat 
samorządowcy. 
Przewodniczący RM Bernard Strzoda dodał, że brał udział w tworzeniu tego 
wyróżnienia. W 97 roku Rada Miejska była znacznie bardziej podzielona niż obecnie  
i w tej poróżnionej Radzie udało się uchwalić to wyróżnienie. Wtedy Rada nie chciała 
tego upolityczniać. Chciała żeby wyróżnienie to było ponad podziałami, żeby Kapituła 
zależała jedynie od funkcji. I przez 21 lat edycji funkcjonowało to dobrze, mimo 
różnych osób, które funkcjonowały w Radzie. Również organizacje, które zgłaszają 
kandydatów nigdy nie krytykowały składu Kapituły. Źle by było wprowadzić w tą 
sprawę politykę. Kapituły przyznające nagrody państwowe też nie są zależne                         
od partii, a od pełnionej funkcji. Zapytał co do tej pory zostało źle zrobione? 
Radny Marcin Stempniak powiedział, że fakt iż zawsze tak było nie świadczy o tym, 
że zawsze było dobrze. Poza tym nie widzi powiązania wniosku o zmianę składu 
Kapituły z kwestią wnioskowania o przyznanie Karolinki. Jemu nie chodzi                                                 
o upolitycznienie, a raczej o odpolitycznienie przyznawania tej nagrody, chodzi o to, 
żeby było to transparentne.  
Radny Artur Sola powiedział, że akurat w tym przypadku to co jest od lat, jest dobre 
i przez 21 lat dobrze funkcjonowało. Zapytał dlaczego radny Marcin Stempniak  mimo 
możliwości nigdy nie złożył żadnego wniosku. W Kapitule zasiadają najważniejsze 
osoby w gminie.  
Sekretarz GiM powiedziała, że były lata, że Przewodniczący RM był w opozycji                   
do Burmistrza i udawało się osiągnąć porozumienie.  
Z-ca Burmistrza Andrzej Raudner powiedział, że w tym momencie kupczymy 
najważniejszą nagrodą w gminie. Jeżeli ma ona mieć rangę, nie możemy Kapituły 
rozbudowywać w nieskończoność. Uważa, że ta dyskusja jest niepotrzebna i głos 
rozsądku tu przeważy. Argumenty radnego Marcina Stempniaka do niego nie 
przemawiają.  
Przewodniczący Komisji powiedział, że to co jest dobre to się zostawia, gdyż łatwo 
jest zburzyć, za to trudno odbudować.  
 
Komisja podjęła uchwałę w sprawie w sprawie stanowiska Komisji Skarg, Wniosków                               
i Petycji dotyczącego wniosku radnego Marcina Stempniaka, w której opiniuje 
negatywnie wniosek radnego Marcina Stempniaka dotyczący zmian osobowych                       
w składzie Kapituły Wyróżnienia „Karolinka”. Uchwała została przyjęta 4 głosami „za” 
i 2 głosami „wstrzymującymi” – głosowało 6 radnych. 
 
 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Sylwia Gruszkiewicz        
 
 

Przewodniczący Komisji  

     Radny Artur Szwed 


