BRM-III.0012.2.7.2019
Protokół 11/VIII/2019
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 04 czerwca 2019 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan Bartosz
Margul. W obradach Komisji w dniu 04 czerwca 2019 roku uczestniczyło 6 radnych.
Listy radnych obecnych na posiedzeniach stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego
protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone – lista osób zaproszonych
stanowi załącznik do protokołu.
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.
Głos w powyższej sprawie zabrał Radny Pan Piotr Breś zadając pytanie w sprawie chodnika
na ulicy Glinianej – czy ta inwestycja została wykonana w 2018 roku. Pan Stanisław Wydrych Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów poinformował, że odpowiedź zostanie przesłana
na e-maila w dniu jutrzejszym.
Radny Pan Zdzisław Drozd poprosił o szersze wyjaśnienie odpisów aktualizujących
należności, odsetki przedawnione i umorzone w spółkach Miasta Lublin, Motor Lublin i SPR na
czym polega to umarzanie, czy też przedawnienie tych samych odsetek. Pani Mirosława Puton –
Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości wyjaśniła, że nie jest to sprawozdanie skonsolidowane,
więc nie obejmuje ono spółek. Natomiast w sprawie odpisów aktualizujących należności oraz
umorzenia zaległości podatkowych, stwierdziła, że na każdy okres sprawozdawczy są naliczane
odsetki i powinny być ujęte w pozycji aktualizującej te należności. Umorzenia należności
podatkowych są to te umorzenia, które zostały podjęte w trakcie roku 2018 i były podejmowane na
wniosek danego podmiotu. Pan Paweł Majka – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego wyjaśnił,
że kwestie dotyczące spółek sportowych, czyli Motor Lublin S.A. oraz SPR dotyczy to tylko
umorzenia akcji, jest to tak zwane dobrowolne umorzenie, czyli podwyższenie kapitału
z jednoczesnym jego umorzeniem.
Radny Zdzisław Drozd zapytał jaka jest rzeczywista kwota dofinansowania w 2018 roku
np. do żużlu. Pan Dyrektor Paweł Majka wyjaśnił, ze może tylko odpowiadać w kwestii
sprawozdania finansowego za 2018 rok, które jest w gestii Biura Nadzoru Właścicielskiego, tzn
są środki na podwyższenie kapitału, natomiast jeżeli jest jakieś wsparcie pośrednie, np., poprzez
Wydział Sportu czy też MOSiR, to wiedzy takiej nie posiada. A jeśli mowa o Motorze i Arenie

to od kilku lat jest skonstruowana forma wsparcia Motoru za grę na Arenie. Motor Lublin
pozyskuje dotacje z Wydziału Sportu, jest to umowa na wzór umowy bankowej. Natomiast Pani
Iwona Haponiuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki wyjaśniła, że w 2017 roku
została podpisana umowa ze Spółką Motor Lublin na udostępnianie obiektów sportowych, była to
umowa na łączną kwotę 1 mln 168 tys zł., oraz dodatkowo zostały przeznaczone środki z promocji
miasta.

W odpowiedzi na zapytanie radnego Zdzisława Drozda, Pani Dyrektor Mirosława

Puton wyjaśniła, że jednostki budżetowe nie mogą być zadłużone, ponieważ nie mają prawa
zaciągania kredytu czy też pożyczek.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Komisji poddał powyższe sprawozdanie
pod głosowanie.
Komisja w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” pozytywnie
zaopiniowała powyższe Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2018 rok.
Natomiast Radny Pan Piotr Breś w ramach spraw wniesionych zaproponował wniosek o remont
parkingu przy Ratuszu, ponieważ jest w opłakanym stanie.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodniczący podziękował wszystkim uczestnikom.
Posiedzenie trwało od godz.17.00 do godz.17.25.
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