Protokół nr 2/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali nr 2 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.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:00.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Powołanie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
2.Przydział zadań zespołom kontrolnym.
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Powołanie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych o przedstawianie propozycji składów
zespołów kontrolnych niezbędnych do realizacji planu pracy Komisji na 2019 rok. w toku
dyskusji wyłoniono następujące zespoły kontrolne:
1)radny Zbigniew Jurkowski oraz radna Anna Ryfka (przewodnicząca zespołu),
2)radna Maja Zaborowska oraz radny Bartosz Margul (przewodniczący zespołu),
3)radna Małgorzata Suchanowska oraz radny Tomasz Pitucha ((przewodniczący zespołu).
Po uzyskaniu zgody od wszystkich członków komisji na uczestnictwo w wyłonionych
zespołach Przewodniczący poddał pod głosowanie zaproponowane składy.
Zespoły kontrolne zostały wybrane w głosowaniu: 4 „za” przy 0 „przeciw” oraz 0 „.
Ad 2. Przydział zadań zespołom kontrolnym.
Przewodniczący zwrócił się do członków Komisji o wybranie tematów kontroli przez
poszczególne zespoły. Jako pierwszy głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który

w

ramach swego zespołu wybrał kontrolę działalności Prezydenta Miasta Lublin w zakresie
zadań realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w zakresie organizacji
transportu zbiorowego miasta Lublin. Następnie głos zabrał radny Piotr Pitucha, który
wybrał kontrolę działalności Prezydenta Miasta Lublin w zakresie zadań realizowanych
przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (gospodarka odpadami). Jako

ostatni głos zabrał radny Bartosz Margul, który wybrał kontrolę działalności Miejskiego
Zespołu Żłobków w Lublinie. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał pod
głosowanie tematykę kontroli poszczególnych zespołów kontrolnych. Komisja wyraziła
zgodę na tematy kontroli poszczególnych zespołów kontrolnych w głosowaniu: 7 „za” przy
0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Sprawy wniesione.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że planuje na następne posiedzenie
zaprosić dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Annę Morow celem przybliżenia członkom
Komisji zasad przeprowadzania kontroli.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

/-/Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji

/-/Zdzisław Drozd

