BRM-III.0012.1.9.2019
Protokół nr 9/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 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 radny Marcin Bubicz.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 16:10.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku A----- W----- w sprawie rewizji działania Rady Dzielnicy
Kośminek.
2. Omówienie kontroli w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie.
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Rozpatrzenie wniosku A---- W------- w sprawie rewizji działania Rady Dzielnicy
Kośminek.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że wpłynął na posiedzenie
ponowny wniosek A----- W----- w sprawie rewizji działania Rady Dzielnicy Kośminek. Z
informacji uzyskanych od Prezydenta Miasta Lublin wynika, że takie samo pismo wpłynęło
też do niego. Dodatkowo wskazał, że w związku z informacje zawartymi we wniosku
Prezydent Miasta Lublin złożył zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia
przestępstwa. Następnie zwróciła się do Komisji z wnioskiem o odstąpienie od
zajmowania się wnioskiem do czasu zakończenia postępowania prokuratorskiego.
Wniosek został przyjęty głosami: 6 „za”, 0 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”. Po
przeprowadzeniu głosowania na posiedzenie zostało dostarczone pismo w którym
wnioskodawczyni A--- W----- wycofała swój wniosek czyniąc dalsze rozpatrywanie sprawy
bezprzedmiotowym. Pismo zostało odczytane radnym przez Przewodniczącego Komisji.
Obecna na posiedzeniu wnioskodawczyni potwierdziła swoją decyzję osobiście i dodała
też, że prosi o wykorzystanie jej pism i informacji w nich zawartych jako materiałów
pomocniczych w pracach Komisji.
Ad 2. Omówienie kontroli w Miejskim Zespole Żłobków w Lublinie.
Kontrola został omówiona przez Przewodniczącego zespołu kontrolnego radnego
Bartosza Margula. Następnie swoje stanowisko przedstawiła Małgorzata Momont dyrektor
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie. W dyskusji głos zabierali radni: Zdzisław Drozd,
Maja Zaborowska oraz Tomasz Pitucha. Po zakończeniu dyskusji Komisja zatwierdziła
protokół z kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi głosami 6 „za”, 0
„przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”.

Ad 3. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja zapoznała się z pismem Z------ Z------------ z dnia 9 września 2019 r. w
sprawie sytuacji w Radzie Dzielnicy Sławinek.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd

