BRM-III.0012.1.10.2019
Protokół nr 10/VIII/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 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.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:20.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie kontroli działalności Prezydenta Miasta Lublin w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (gospodarka
odpadami).
2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Omówienie kontroli działalności Prezydenta Miasta Lublin w zakresie zadań
realizowanych przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (gospodarka
odpadami).
Protokół został omówiony przez przewodniczącego zespołu kontrolnego Tomasza
Pituchę. Wyjaśnień członkom Komisji udzielała obecna na posiedzeniu Marta SmalChudzik – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, która odniosła się też do zawartych w
protokole wniosków oraz przedstawiła członkom Komisji swoje wyjaśnienia, które zawarła
w piśmie z 10 grudnia 2019 r. Po zakończeniu dyskusji w której brali udział radni: S.
Brzozowski, Z. Drozd, B. Margul oraz T. Pitucha, Przewodniczący Komisji poddał pod
głosowanie wniosek o przyjęcie protokołu kontroli wraz z ujętymi w nim wnioskami i
stanowiskiem dyrektor Wydział Ochrony Środowiska. Wniosek został przyjęty w
głosowaniu: 7 „za” przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w
sprawie planu pracy Komisji na 2020 rok. Projekt został przyjęty jednogłośnie – 7 „za”.
W związku z brakiem spraw wniesionych oraz innych tematów Przewodniczący zakończył
posiedzenie.
Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd

