Protokół nr 1/VIII/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2018 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali nr 3 w Ratuszu, uczestniczyli w
nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc
quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności
stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 16:00.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019
rok (druk nr 1612-1) wraz z autopoprawkami (druk nr 1612-2 i 1612-3).
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej (druk nr 1613-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1613-2).
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublin
(druk nr 14-1).
4.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
5.Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
6.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na
2019 rok (druk nr 1612-1) wraz z autopoprawkami (druk nr 1612-2 i 1612-3).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, który
Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: 4 „za” przy 1 „przeciw” i 2
„wstrzymujących się”.
Ad 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej (druk nr 1613-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1613-2).
W związku z brakiem pytań Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały, który
Komisja zaopiniowała pozytywnie w głosowaniu: 4 „za” przy 1 „przeciw” i 2
„wstrzymujących się”.
Ad 3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta
Lublin (druk nr 14-1).

Jako pierwszy głos zabrał radny Tomasz Pitucha, który poprosił obecnego na posiedzeniu
mecenasa Wojciecha Wójtowicza o przedstawienie projektu oraz wyjaśnienie czym
Komisja Rewizyjna będzie się zajmować po przyjętych zmianach. Mecenas wyjaśniła, że
zmiana Statutu jest wynikiem nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Komisja
Rewizyjna będzie posiadała uprawnienia takie jak obecnie, z wyłączaniem spraw
skargowych. Dodał też, że główny „akcent” pracy Komisji będzie przypadał na kontrole.
Następnie głos zabrała radna Małgorzata Suchanowska, która spytała czemu interpelacje
radnych muszą być składane wyłącznie na piśmie i czy dotyczy to interpelacji składanych
na sesji. Mecenas wyjaśnił, że zmiana ta wynika z ustawy o samorządzie gminnym i
będzie teraz przy interpelacjach wymagana. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący
poddał pod głosowanie projekt uchwały, który Komisja zaopiniowała pozytywnie w
głosowaniu: 4 „za” przy 0 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”.
Ad 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Przewodniczący przedstawił plan pracy członkom Komisji i poprosił członków Komisji o
uwagi. Jako pierwsza głos zabrała radna Małgorzata Suchanowska, która spytała czemu
nie ma punktu, który pozwalałby członkom Komisji zgłaszania kontroli w każdym czasie.
Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że plan pracy jest zatwierdzany przez Radę Miasta i nie
da się wprowadzić takiego punktu. Po wysłuchaniu Przewodniczącego radna
zaproponowała dodanie do planu- kontroli działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego Lublin - Sp. z o.o. Następnie głos został udzielony Krzysztofowi
Kowalikowi przedstawicielowi „Fundacji Wolności”, który zaproponował kontrolę
działalności Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zdaniem Fundacji Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zbyt często uchyla się o udzielania informacji publicznej
zaś praca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych trwa zbyt krótko („pracuje po
15 minut”) i jest zbyt dużo płatnych posiedzeń. Przeciwko wypowiedzi przedstawiciela
Fundacji Wolności zaprotestował radny Zbigniew Jurkowski, który zwrócił się by
zaprzestano go obrażać jako członka tej Komisji i stanowczo nie zgodził się z
formułowanymi tezami. Zaproponował też, aby udzielono odpowiedzi Fundacji Wolności
czym zajmuje się Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Stanowisko radnego
poparła radna Małgorzata Suchanowska. Przewodniczący Komisji Zdzisław Drozd
zaapelował o spokój i nie komentowanie propozycji do planu pracy co zapobiegnie
niepotrzebnym emocjom. Jako kolejnemu uczestnikowi dyskusji głos został udzielony
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Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Następnie udzielono głosu Michałowi
Wolnemu z Towarzystwa Natury i Człowieka, który zaproponował:audyt polityki rowerowej
miasta Lublin oraz kontrolę monitoringu rekomendacji antysmogowego panelu
obywatelskiego 2018 r. (kontrola realizacji rekomendacji). Przewodniczący Zdzisław Drozd
poinformował go, że Komisja Rewizyjna rozważy poszerzenie planu pracy w przypadku
gdy kontrole będą już wykonane. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok wraz z
zaproponowanymi zmianami, który komisja przyjęła jednogłośnie (6 „za”).
Ad 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
Jako pierwsza głos zabrała radna Anna Ryfka, która zaproponowała kandydaturę
Zbigniewa Jurkowskiego. Po wyrażeniu zgody przez kandydata, Przewodniczący poddał
pod głosowanie kandydaturę Zbigniewa Jurkowskiego, który został wybrany
Wiceprzewodniczącym Komisji głosami: 5 „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.

Ad 6. Sprawy wniesione.
W związku z brakiem spraw wniesionych Przewodniczący zakończył posiedzenie.
Protokółował:

Łukasz Kowalczyk
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Zdzisław Drozd

