Protokół nr 3/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 6 marca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali nr 24 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.
Nie był obecny radny Piotr Pitucha.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 16:30.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Szkolenie członków Komisji z zakresu przeprowadzania kontroli.
2.Uzupełnienie składów osobowych zespołów kontrolnych.
3.Sprawy wniesione.
Przewodniczący spytał się członków Komisji czy do porządku są zgłaszane uwagi. Głos
zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który zaproponował zamianę miejsc punktu 1 z punktem
2 porządku. W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty.
Ad 1. Uzupełnienie składów osobowych zespołów kontrolnych.
Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Komisji, który poinformował ,że w związku z
tym, że na staniej sesji ze składu Komisji w miejsce radnej Małgorzaty Suchanowskiej oraz
Anny Ryfki Rada Miasta Lublin wybrała radnych Stanisława Brzozowskiego oraz Marcina
Bubicza pojawiła się potrzeba uzupełnienie zespołów kontrolnych powołanych na ostatniej
Komisji Rewizyjnej. Następnie zwrócił się o zgłoszenia radnych celem uzupełniania
składów zespołów kontrolnych. W toku dyskusji przyjęto następujące zmiany w zespołach
kontrolnych:
1)zespół do kontroli działalności Prezydenta Miasta Lublin w zakresie zadań
realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w zakresie organizacji transportu
zbiorowego miasta Lublin, w miejsce radnej Anny Ryfki wybrano radnego Marcina
Bubicza,
2) zespół do kontroli działalności Prezydenta Miasta Lublin w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (gospodarka
odpadami), w miejsce radnej Małgorzaty Suchanowskiej wybrano radnego Stanisława
Brzozowskiego.
Po uzyskaniu zgody nowo wybranych radnych, Przewodniczący poddał pod głosowanie
zaproponowane zmiany, które zostały przyjęte przez Komisję w głosowaniu: 4 „za” przy 0
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Szkolenie członków Komisji z zakresu przeprowadzania kontroli.
Szkolenie z zakresu kontroli oraz sposobu ich przeprowadzania zostało zrealizowane
przez Annę Morow dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli. Wyświetliła ona na projektorze

prezentacje dotyczącą tematyki szkolenia, a następnie ją omówiła. Na prośbę
Przewodniczącego Komisji Pani dyrektor zobowiązała się do przesłania prezentacji
członkom Komisji, za pośrednictwem pracownika Biura Rady Miasta Lublin obsługującego
Komisję, drogą elektroniczną. Po zakończeniu prezentacji odbyła się dyskusja Pani
dyrektor z członkami Komisji na temat praw i obowiązków radnych podczas
przeprowadzania kontroli.
Ad 3. Sprawy wniesione.
W związku z brakiem spraw wniesionych Przewodniczący zakończył posiedzenie.
Protokółował:

/-/Łukasz Kowalczyk

Przewodniczący Komisji

/-/Zdzisław Drozd

