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Protokół nr 6
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 3 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 3, w ratuszu, trwało od godz. 16.30
do godz.16.40.
W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecni byli radni:
Marcin Bubicz, Elżbieta Dados, Piotr Gawryszczak i Jadwiga Mach.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3
do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, witając
radnych i osoby zaproszone przybyłe na posiedzenie.
Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia, do którego radni nie zgłosili
uwag i propozycji.
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:
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 Przewodnicząca poddała Sprawozdanie pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2018
rok – 4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
2.W ramach punktu „Sprawy wniesione” radny Zbigniew Jurkowski zaprosił obecnych na
posiedzeniu komisji do udziału w X edycji „Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”,
który odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca 2019 r., w godzinach od 11.00 do 16.00 na
Placu Litewskim.
Ponadto p. Jerzy Kuś dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki zaprosił radnych na
Rodzinny Festyn Zdrowotny, który odbędzie się 8 czerwca 2019 r., w godz. 12.00-16.00
na Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie.

Na posiedzeniu obecna była p. Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie. Pani dyrektor przedstawiła się informując, że dyrektorem MOPR jest od
pięciu tygodni. Wcześniej pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w
Lublinie i całe Jej życie zawodowe związane było z pomocą społeczną. Pani dyrektor
zaprosiła radnych do siedziby MOPR na ul. M. Koryznowej 2 d.
Przewodnicząca podziękowała radnym i osobom przybyłym na komisję za udział w
posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.
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