BRM-III.0012.6.6.2020
Protokół 20/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 2 czerwca 2020 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu w sali nr 2 uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z
załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw
objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecna była Anna Ryfka. Ponadto w posiedzeniu
uczestniczyły osoby zaproszone do omówienia poszczególnych punktów przewidzianych w
porządku posiedzenia Komisji.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie odbywało
się w godzinach od 15.30 do 15.50. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji i przedstawiła porządek obrad. Komisja
nie wniosła uwag do tak przedstawionego porządku wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do
jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2019 rok (druk
nr 769-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego.
2. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2019 rok (druk
nr 769-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
rocznego sprawozdania finansowego.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego punktu. Pani Mirosława
Puton - dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości poinformowała, iż badanie niezależnego
biegłego rewidenta za 2019 rok zostało przeprowadzone przez Biuro Audytorskie PROWIZJA Sp. z
o.o. z siedzibą w Krakowie. W ramach badania łącznego sprawozdania finansowego Gminy Lublin
badaniu poddane były sprawozdania finansowe następujących jednostek organizacyjnych Urzędu
Miasta: Urząd Miasta Lublin, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Miejski Zespół Żłobków w Lublinie,
Straż Miejska Miasta Lublin. Biegły rewident napisał, iż badanie finansowe sprawozdania
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia
oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Ponadto
stwierdzono, iż sprawozdanie sporządzone jest na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i
statutem jednostki. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach po analizie rachunku zysków i strat
jednostki (w wariancie porównawczym) zapytała o wzrost pomiędzy stanem na koniec roku
poprzedniego a stanem na koniec roku bieżącego jakie to usługi obce, o znaczącą różnicę w
wynagrodzeniach oraz innych świadczeniach finansowanych z budżetu. Pani Mirosława Puton
dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości odpowiedziała, iż usługi obce są to wszystkie usługi
zlecone na zewnątrz przez jednostki np. remonty, oczyszczanie miasta itp. Na pytanie dotyczące
wynagrodzeń pani dyrektor wyjaśniła, iż w trakcie roku były zaplanowane podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników niepedagogicznych jak również dla pracowników innych jednostek
organizacyjnych związanym ze zwiększeniem zatrudnienia. Na kolejne pytanie Przewodniczącej
Komisji jakie "inne świadczenia finansowane z budżetu" pani Mirosława Puton wymieniła, iż są to
koszty z tytułu dofinansowania podręczników szkolnych, nagrody i wypłaty stypendiów za wyniki w
nauce oraz środki na dofinansowanie świadczeń dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w
charakterze socjalnym, zapomogi zdrowotne dla emerytów i nauczycieli, świadczenia społeczne.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała powyższe sprawozdanie pod
głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2019 rok w
głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.2. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych radny Zdzisław Drozd poprosił aby na kolejne posiedzenie Komisji
Oświaty i Wychowania o przygotowanie na piśmie informacji dotyczącej realizacji zadań
oświatowych i inwestycyjnych w okresie od początku roku 2020 do chwili obecnej.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za
udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk
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