BRM-III.0012.6.8.2018
Protokół 8/VIII/2018
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 4 czerwca 2019 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z
załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych
porządkiem posiedzenia. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Jadwiga Mach i radna Marta
Wcisło były nieobecne w posiedzeniu Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby
zaproszone do omówienia poszczególnych punktów przewidzianych w porządku posiedzenia Komisji
– lista osób zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczył Zbigniew Jurkowski – Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty
i Wychowania. Posiedzenie odbywało się w godzinach od 15:30 do 15:35. Na początku posiedzenia
Wiceprzewodniczący Zbigniew Jurkowski powitał członków komisji jak również oraz osoby
uczestniczące w posiedzeniu. Wiceprzewodniczący przedstawił porządek obrad Komisji. Komisja nie
wniosła uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego Wiceprzewodniczący przystąpił
do jego realizacji .
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2018 rok (druk
nr 309-1), po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.
2. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2018 rok (druk
nr 309-1), po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku. W związku z
brakiem pytań do tego punktu, Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania poddał powyższe
Sprawozdanie pod głosowanie. Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin
za 2018 rok – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.2. Sprawy wniesione. W ramach spraw wniesionych Wiceprzewodniczący Zbigniew Jurkowski
poinformował i jednocześnie zaprosił osoby uczestniczące w posiedzeniu, na „Festyn edukacyjny - pasje
ludzi pozytywnie zakręconych”, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 9 czerwca br., w godzinach od
11:00 do 16:00 na Placu Litewskim w Lublinie. Na tym posiedzenie zakończono. Wiceprzewodniczący
Komisji Zbigniew Jurkowski podziękował wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu.
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