BRM-III.0012.1.7.2019
Protokół nr 7/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali nr 3 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 14:45 do 15:00.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1).
2.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr
317-1).
3.Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 314-1).
4.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 319-1).
5. Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1).
Z uwagi na brak pytań i uwag Przewodniczący kazał zaprotokółować, że „Komisja
przyjęła powyższe sprawozdanie”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk
nr 317-1).
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w
którym został on zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”).
Ad 3. Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 314-1).
Jako pierwszy głos zabrał radny Zdzisław Drozd, który spytał kto i na jakiej
podstawie wybierał kryteria badań zawartych w Raporcie. Obecna na posiedzeniu
Mirosława Puton dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości wyjaśniła, że nie jest w stanie
udzielić odpowiedzi na to pytanie i powinno ono być kierowane do Mariusza Sagana
dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, którego nie było na posiedzeniu. Po

zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał raport pod głosowanie, w którym został on
zaopiniowany pozytywnie(4 głosy „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”).
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr
319-1).
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w
którym został on zaopiniowany pozytywnie (4 głosy „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”).
Ad 5. Sprawy wniesione.
Przewodniczący zespołów kontrolnych na 2019 rok: radny Tomasz Pitucha oraz
radny Bartosz Margul wystąpili do Przewodniczącego Komisji o przedłużenie terminu
przeprowadzenia kontroli do dnia 4 września 2019 roku. Przewodniczący Komisji
zobowiązał się przygotować odpowiednie pisma w sprawie nowego terminu kontroli i
przekazać je Przewodniczącym zespołów kontrolnych.
Ponadto w związku z pismem Anny Wójcik radnej Dzielnicy Kośminek z dnia 17
czerwca 2019 r. radny Zbigniew Jurkowski złożył wniosek, aby zaprosić radną Dzielnicy
Kośminek na następne posiedzenie Komisji celem omówienia złożonego pisma. Wniosek
został przyjęty głosami: 3 „za”, przy 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się”. W związku z
brakiem innych spraw wniesionych Przewodniczący zakończył posiedzenie.
Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd

