
Kalendarium 
 
13 kwietnia Urząd Miasta Lubartów podaje do wiadomości, że zostaną przyznane 
Nagrody Burmistrza Miasta na rok 2016 za wybitne osiągnięcia w działalności 
społecznej, twórczej i zawodowej 
 
Wnioski należy składać do 4 maja  b.r. do godz. 15.30 w  Urzędzie Miasta Lubartów, ul. Jana 
Pawła II 12  
Burmistrz Miasta powołuje komisję do opiniowania wniosków w składzie: 
a) dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Lubartów,  
b) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta  
Lubartów, 
c) przedstawiciel środowiska rozwoju gospodarczego wskazany przez Kierownika    
Oddziału  Lubelskiej Fundacji Rozwoju  w Lubartowie. 
  
 
9 maja 2016 składamy pierwszy wniosek:  
 
1)Zarządzenia w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o Nagrody Burmistrza 
Miasta na rok 2016 za wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej. 
2) Listy członków komisji. 
3) Listy złożonych wniosków, wraz z uzasadnieniem. 
 
 
W odpowiedzi z 9.05.2016 otrzymujemy informacje:  
 

• do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie Burmistrza w przedmiotowej 
sprawie， 

• jeszcze nie wszystkie podmioty uprawnione do wskazania swego kandydata do 
komisji zgłosiły swego przedstawiciela, 

• wnioski w sprawie przyznania nagrody składane są przez uprawnione podmioty w 
zamkniętych kopertach.  Wykaz zostanie sporządzony po otwarciu kopert. 

 
 
16 maja Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji wyznacza swojego 
przedstawiciela do Komisji, oceniającej kandydatów do nagrody Burmistrza. 
 
Przewodnicząca Komisji Pani Grażyna Meksuła zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego 
Tracza. Na wypowiedź Z-cy Burmistrza, że Pan radny Jerzy Tracz jest zgłoszony do 
przedmiotowej nagrody radny Jerzy Tracz stwierdził, że na czas rozpatrywania wniosku 
dotyczącego jego osoby wyłączy się z prac komisji. Na temat innych zgłoszonych wniosków 
posiada wiedzę. Na pracę w przedmiotowej Komisji wyraził zgodę. 
https://mamprawowiedziec.pl/file/14557 
 
 
18 maja Burmistrz wydaje Zarządzenie Nr VII/308/2016 w sprawie składu oraz 
regulaminu pracy Komisji d.s. przyznawania Nagród Burmistrza Miasta Lubartów za 
wybitne osiągnięcia w działalności społecznej, twórczej i zawodowej 
 
W opracowanym regulaminie znajduje się zapis: 

Członkiem Komisji nie może być: 
1) osoba, której kandydatura została zgłoszona do Nagrody Burmistrza; 
2) osoba, która kieruje (zarządza) instytucją/organizacją zgłoszoną do Nagrody; 

https://mamprawowiedziec.pl/file/14557


 
20  maja odbywa się posiedzenie Komisji powołanej do zaopiniowania wniosków o 
Nagrody Burmistrza Miasta Lubartów na rok 2016.  
 
Na wstępie Przewodnicząca Komisji Anna Bielińska powitała zebranych i zapoznała 
członków Komisji z kandydaturami do Nagród Burmistrza Miasta Lubartów na rok 2016.  
 
2 czerwca 2016 r. zostaje złożony wniosek – ponaglenie dot. realizacji wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej z 9 maja 2016 r.  
 
 
7 czerwca otrzymujemy odpowiedź na ponaglenie z 2 czerwca, dotyczące wniosku z dnia 
9 maja 2016 r.   
Informację o zarządzeniu Burmistrza w sprawie powołania Komisji, wykaz złożonych 
wniosków wraz z uzasadnieniem, protokół z posiedzenia Komisji. 
Z informacji wynika, że do Urzędu Miasta wpłynęło 13 wniosków.  
 
 
7 czerwca 2016 r. zostaje złożony wniosek o przesłanie opinii prawnej, na którą 
powołuje się Pani Anna Bielińska we Wspólnocie Lubartowskiej Nr 23 w artykule pt. 
Nagrody dla członków komisji opiniującej nagrody. 
  
 
8 czerwca 2016 zostaje złożony wniosek o uzupełnienie informacji o podmioty i 
organizacje zgłaszające osoby i instytucje nagrodzone przez Burmistrza Miasta. Zostaje 
wysłane ponaglenie w sprawie wydanej opinii prawnej. 
 
16 czerwca 2016 r. otrzymujemy wykaz osób i instytucji nagrodzonych przez 
Burmistrza Miasta Lubartów w roku 2016 oraz podmiotów zgłaszających je do 
Nagród． 

 
Otrzymujemy odpowiedź na wniosek z 7 czerwca dotyczący przesłania opinii prawnej: 
Opinia prawna została wyrażona w formie ustnej na posiedzeniu Komisji d.s. opiniowania 
wniosków o Nagrody Burmistrza Miasta w dniu20 maja b. r．o treści zawartej w protokole z 
posiedzenia Komisji． 
 
22 czerwca na Sesji Rady Miasta Lubartów Burmistrz mówi: 

 
Więc jakaś niedoskonałość tutaj też może. Nie wiem, czy Komisji nie tworzyć też po 
zamknięciu zgłoszeń. Po terminie zamknięcia zgłoszeń, wtedy byśmy dokładnie 
wiedzieli, alarmowali np. Komisję Oświaty, żeby zgłosiła innego przedstawiciela. 
Tutaj trochę też brakowało czasu na to, żeby zwoływać posiedzenie Komisji Rady, 
wybierać kolejnego przedstawiciela, żeby uczestniczył w Komisji.  

 
 
Wnioski:  
 

1. Burmistrz, podczas Sesji w dniu 22 czerwca 2016 r. mija się z prawdą, ponieważ 
przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta  Lubartów 
wyznaczono 16 maja, czyli po terminie przyjmowania zgłoszeń.  
Fragment protokołu z posiedzenia Komisji:  Przewodnicząca Komisji Pani Grażyna 
Meksuła zgłosiła kandydaturę radnego Jerzego Tracza. Na wypowiedź Z-cy 
Burmistrza, że Pan radny Jerzy Tracz jest zgłoszony do przedmiotowej nagrody radny 



Jerzy Tracz stwierdził, że na czas rozpatrywania wniosku dotyczącego jego osoby 
wyłączy się z prac komisji. Na temat innych zgłoszonych wniosków posiada wiedzę. Na 
pracę w przedmiotowej Komisji wyraził zgodę. 
 

2.  Zapis Zarządzenia VII/308/2016 w sprawie składu Komisji o udziale przedstawiciela 
Lubelskiej Fundacji Rozwoju w Komisji d.s. Nagród Burmistrza uniemożliwiał 
rozpatrzenie wniosku o Nagrodę dla Lubelskiej Fundacji Rozwoju.  
 

3. Wbrew temu, co padło z ust Burmistrza na Sesji Rady Miasta 22 czerwca, był czas na 
zmianę składu komisji, a wręcz niedopuszczenie do sytuacji, z którą mamy do 
czynienia. Radny Jerzy Tracz wiedział o nominacji do nagrody, co wynika z protokołu 
posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w dniu 16 maja. Uwaga 
Wiceburmistrza Szumca na ten temat nie spotkała się z oczekiwaną reakcją. 
 

4. Czy Krystyna Targońska należy do Stowarzyszenia Kupców i Przedsiębiorców Ziemi 
Lubartowskiej? Pytanie jest uzasadnione, ponieważ Stowarzyszenie reprezentowane 
przez Panią Jublewską złożyło nagrodzony wniosek. Pani Jublewska, reprezentująca  
firmę otrzymała nagrodę, do której nominowała i składała wniosek Pani Targońska. 
 
 

5. Wątpliwości dotyczą trzech nagród. Odpadły …trzy wnioski. Już to deprecjonuje 
wagę Konkursu. Szkoda tylko, że dyskredytuje przy okazji osoby nagrodzone, co do 
wyboru których nie ma wątpliwości. 
 

6. Pani Krystyna Targońska wyłączyła się z prac Komisji w zakresie dotyczącym 
Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju, nie wyłączyła się jednak z prac Komisji w 
zakresie dotyczącym wniosku zgłoszonego przez Oddział Lubelskiej Fundacji 
Rozwoju, ani nie zgłosiła w tym względzie zapytania do Radcy Prawnego Urzędu.  
 

7. Z protokołu wynika, że nie zajmowano się w ogóle pozostałymi wnioskami. 
Dlaczego?  
Czy Państwo Radni mają wiedzę na temat wniosków, które odpadły? Czy wiedzą ile 
wniosków odpadło?  
Odpadło trzy wnioski: 
Krzysztof Świć – praca z dziećmi i młodzieżą.   

• Współzałożyciel i członek  Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce 
obudzi”,  

• Społeczny kurator przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie  
• Członek Powiatowe  Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w 

Lubartowie 
• Współorganizator festynów oraz wycieczek integracyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych 
• Wolontariusz przy Organizacji Kapucynaliów 

Andrzej Pawłowski - działalność sportowa, promocja miasta, praca z dziećmi i 
młodzieżą  

• Trener koszykówki, instruktor tenisa stołowego 
• Wiceprezes UKS „Rekord”   
• Kierownik i zawodnik II－ligowej drużyny tenisa stołowego MKS”Lewart”AGS 
• Wiele sukcesów podopiecznych na zawodach szczebla  wojew．i ogólnopolskiego 

w tenisie stoł．i koszykówce 



• Uczestnik Mistrzostw Województwa i Mistrzostw Polski Nauczycieli w tenisie 
stołowym  

• Pomysłodawca i współorganizator imprez sportowo－ rekreacyjnych dla 
dzieci，młodzieży i dorosłych（np. „Pingpongowe wtorki” czy „Mamo, tato pograj z 
nami”), zgrupowań letnich i zimowych dla młodzieży 

 
Ilona Elżbieta Skałecka – działalność sportowa 

• Członek komitetu założycielskiego i zarządu (z-ca Prezesa) Klubu Aktywnych ART.-
FIT 

• Członek Zarządu MKTR „Relaks” 
• Instruktor fitness 
• Instruktor i sędzia nornic wal king 
• Współorganizator zawodów ogólnopolskich nornic wal king oraz wielu marszów po 

okolicy 
• Wolontariusz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Niech się serce obudzi” 
• W Pucharze Lubelszczyzny Nordic Walking－II m．w klasyfikacji 

pucharowej－2014，2015 
• Wysokie lokaty w innych zawodach NW 
• 2012 – III m. w Pucharze Polski NW – etap Świdnik 
• Współorganizator imprez dla osób niepełnosprawnych 

 
 
 
 
 
 
 
 


