BRM-III.0012.1.8.2019
Protokół nr 8/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 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. W
posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności
stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu.
Nie byli obecni radni: Michał Krawczyk oraz Tomasz Pitucha.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 16:10.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie kontroli Rady Dzielnicy Kośminek.
2.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku w sprawie kontroli Rady Dzielnicy Kośminek.
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Zdzisław Drozd, który zwrócił się do
radnej dzielnicy Kośminek Anny Wójcik o przedstawianie swojego wniosku członkom
Komisji oraz wyjaśnienie czego miałaby dotyczyć kontrola o którą wnosi. Radna Anna
Wójcik wyjaśniła, że jej zarzuty w sprawie Rady Dzielnicy Kośminek dotyczą braku
widocznych rezultatów działań Rady Dzielnicy, osoby zasiadające w niej nie podejmują
działań na rzecz mieszkańców, rezerwy celowe są przeznaczane na cele, które jej
zdaniem nie są zasadne (np. na szkoły), w funkcjonowaniu Rady Dzielnicy nie ma
procedury decyzyjnej między innymi przy podziale rezerwy celowej, dodatkowo darzy
obecną Radę brakiem zaufania, włączeniem do pracy Komisji Rewizyjnej osoby co do
której zachodzą obawy jako osoby zaufania publicznego oraz odwołaniu jej z funkcji
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej niezgodnie z logiką oraz przy wątpliwościach z
punktu widzenia prawa. Dodatkowo stwierdziła, że Statut Dzielnicy Kośminek jest
skonstruowany nieprawidłowo i uniemożliwia rozwiązywanie konfliktów.
Po wysłuchaniu wnioskodawczyni Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że prace nad
zmianami statutów rad dzielnic miały miejsce rok temu i każda rada mogła składać do
niego wnioski. Następnie zwrócił się do Przewodniczącej Zarządu Dzielnicy Kośminek
Jolanty Jańczak o ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów. Przewodnicząca nie
zgodziła się z zarzutami radnej Anny Wójcik i wyjaśniła, że wnioski do rezerwy celowej są
składane pisemne, a następnie są głosowane. Odnosząc się do sytuacji odwołania
wnioskodawczyni z funkcji Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej to powodem było
wychodzenie przez nią poza postanowienia statutu oraz utrata zaufania członków Rady
Dzielnicy. Odwołanie odbyło się zgodnie ze statutem na następnym posiedzeniu, po
podjęciu stosownej uchwały, której projekt był dostarczony członkom rady.

Następnie Przewodniczący zwrócił się do Pani Moniki Barczewskiej zastępcy
dyrektora ds. Budżetowo-Administracyjnych i Samorządności się o wyjaśnienie, pod
względem prawnym, wątpliwości co do zasadności oceny członka rady jako osoby
zaufania publicznego. Pani dyrektor wskazała, że zgodnie ze Statutem Rady Kośminek
wygaśniecie mandatu następuje wskutek spełnienia się co najmniej jednej z przesłanek z
§ 63 ust.1 Statutu Rady Dzielnicy Kośminek. Zdaniem Pani dyrektor okoliczności
wskazane przez wnioskodawczynią nie stanowią podstawy do wykluczenia jej z funkcji
radnego dzielnicy czy też pozbawienia pełnionej w niej funkcji. Sam fakt toczenia się
postępowania karnego nie stanowi takiej przesłanki.
Odnosząc się do zawartej w piśmie prośby radnej Anny Wójcik o udział radnych
Rady Miasta Lublin w posiedzeniach rad dzielnic Przewodniczący Komisji wskazał, że w
miarę możliwości uczestniczy w takich posiedzeniach tak samo jak inni radni, ale nie
zawsze jest to możliwe i wynika to z różnych przyczyn często niezależnych od samego
radnego. Nie można jednak nakazać konkretnemu radnemu uczestnictwo na posiedzenie
rady dzielnicy. Na Kośminku częstym gościem jest radny Piotr Popiel. Następnie dodał, że
Komisja Rewizyjna czy też Rada Miasta Lublin nie ma podstaw, aby zmieniać
przeznaczenie rezerwy celowej w poszczególnych radach dzielnic, gdyż jest to poza jej
kompetencjami.
Jako kolejna głos zabrała radna Kazimiera Romaniuk, która stwierdziła, że była
zwolenniczką aktywowania nowych członków w radzie i powierzania im określonych
funkcji. Tak samo było w przypadku Anny Wójcik, która swoim zachowaniem stwarzała
sytuacje konfliktowe co było przyczyną jej odwołania z funkcji przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej. Do wypowiedzi dołączyła się Przewodnicząca Rady Dzielnicy Jolanta
Jańczak, która poparła przedmówczynię.
Odnosząc się do zarzutu popadania w konflikt interesów przez niektórych członków
rady dzielnicy Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że sam fakt pracy w szkole nie jest
wystarczający, aby uznać, że dotacja na konkretne zadania z nią związane powoduje
konflikt. Głos zabrał radny Bartosz Margul, który stwierdził, że w konkretnym przypadku
jego zdaniem wskazanym byłoby wstrzymanie się od głosu takiego radnego. Jako kolejny
głos zabrał radny Stanisław Brzozowski, który wskazał, że Rada Dzielnicy jest wybrana
demokratycznie i może według własnego uznania dokonywać jej podziału rezerwy celowej
zgodnie z przyjętą procedura.
Na zakończenie głos został udzielony ponownie radnej Annie Wójcik, która
ustosunkowała się do poprzednich wypowiedzi. Zaprotestowała przed obecnym podziałem
rezerwy celowej, który nie pomaga mieszkańcom bloków i jej zdaniem główna wina w tym
zakresie spoczywa na zarządzie. Nie zgodziła się też z obecności osób o złej opinii w
Komisji Rewizyjnej, w sytuacji gdy ona została pozbawiona funkcji Przewodniczącej
Komisji Rewizyjnej. Następnie głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który zgłosił wniosek
formalny o zakończenie dyskusji. Z uwagi na brak sprzeciwu wniosek został przyjęty.
Przewodniczący przypomniał, że wniosek dotyczy rewizji (kontroli) Rady Dzielnicy
Kośminek w zakresie wskazanym przez wnioskodawczynię w jej pismach. W związku z
brakiem uwag Przewodniczący zaproponował treść stanowiska:
Po wysłuchaniu wnioskodawczyni Anny Wójcik, Przewodniczącej Rady i Zarządu
Dziennicy Kośminek, pracowników kancelarii Prezydenta - Komisja Rewizyjna nie widzi
podstaw do wyjaśniania spraw zawartych w złożonym przez radną Annę Wójcik wniosku.
Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie 5 „za”.
Ad 2. Sprawy wniesione.

Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Rady Dzielnicy Bronowice z dnia 15 lipca 2019 r. oraz radnej Dzielnicy Bronowice z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie sytuacji w Radzie Dzielnicy Bronowice.
Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd

