BRM-III.0012.1.2.2020
Protokół nr 12/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 20 maja 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali nr 2 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 16:05.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr 719-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 722-1) rozpatrzenie po zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2019 rok.
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr
719-1).
Jako pierwszy głos zabrał radny Stanisław Brzozowski, który spytał się o inwestycje
krótkoterminowe oraz o wyjaśnienie, które się zmniejszyły i czego dotyczą. Obecny na
posiedzeniu Arkadiusz Nahuluk dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem zobowiązał
się udzielić odpowiedzi radnemu na piśmie. Następnie Przewodniczący, zwrócił się o
zaprotokołowanie, że „Komisja przyjęła powyższą informację do wiadomości.”
Ad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 722-1) rozpatrzenie po zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta Lublin za 2019 rok.
Jako pierwszemu głos został udzielony radnemu Tomaszowi Pitusze, który spytał o
średnie wynagrodzenie
na wieloosobowym stanowisku pracy ds. rozwiązań
systemowych. Odpowiedzi na pytanie udzielała Elżbieta Maciak – dyrektor Biura Kadr,
która wyjaśniła, że na podanym stanowisku pracy są zatrudnione dwie osoby. Nie może

podać ile dane osoby zarabiają, ale maksymalna kwota jaka można otrzymać na tym
stanowisku wynosi 5300 zł plus stażowe. Żadna z tych osób nie otrzymuje maksymalnej
kwoty wynagrodzenia. Następne pytanie zadał Przewodniczący Komisji Zdzisław Drozd,
który spytał o przesunięcia w budżecie oraz główne zagrożenia dla budżetu w roku
ubiegłym. Odpowiedzi udzielała Irena Szumlak- skarbnik miasta, która omówiła budżet a
następnie wyjaśniła, że w dochodach i wydatkach, przy każdym dziale, jest informacja o
różnicach w dochodach i wydatkach. Następnie Przewodniczący spytał o umorzone
udziały w spółce MPWiK. Na pytanie to odpowiedzi udzielał Łukasz Mazur dyrektor Biura
Nadzoru Właścicielskiego, która wskazał, że umorzono udziały na kwotę około 28 mln zł i
cała procedura została przeprowadzona w 2019 roku. Następnie Przewodniczący Komisji
zwrócił się o wyjaśnienie co składa się na kwotę wynagrodzeń oraz podanie limitu
zadłużenia miasta Lublin. Obecna na posiedzeniu Irena Szumlak - skarbnik miasta
wyjaśniła, że na tą kwotę składają się wynagrodzenia nie tylko pracowników urzędu, ale
też szkół, przedszkoli innych instytucji. Odnosząc się do drugiej części pytania wskazała,
że limit zadłużenie jest określany corocznie w uchwale budżetowej i nigdy nie był on
przekraczany. Następnie głos zabrał ponownie Przewodniczący Zdzisław Drozd, który
zwrócił uwagę, że wiele zadań inwestycyjnych nie było zrealizowanych, mianowicie:
budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Lwowskiej, przebudowa odcinka jezdni przy ul.
Krzemienieckiej, ulicy Strumykowej, budowa drogi dojazdowej do ulicy Berylowej,
przebudowa ulicy Wiejskiej, budowa ulicy Korzeniowskiego i ulicy Milczan, budowa drogi
dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 42, realizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr
31 oraz plac zabawa przy Szkole Podstawowej nr 33. Odpowiedzi radnemu udzielał Artur
Szymczyk zastępca prezydenta miasta Lublin, który wyjaśnił, że cześć zadań
wymienionych przez radnego wprawdzie była w budżecie, ale ofert w przetargach były tak
wysokie, że niemożliwe było ich wykonanie (np. ul.Strumykowa). W innych przypadkach
np. ulica Krzemieniecka w dalszym ciągu jest przygotowywana dokumentacja podobnie
jest z ulica Wiejską. Odnosząc się do ulicy Ziemowita i Milczan pojawiły się tam kłopoty z
ich projektowaniem, ponadto był tam wniosek o dofinansowanie i jest on jeszcze
nierozpatrzony. Ponadto pojawiały się problemy z dokumentacjami. Na pytania dotyczące
szkół odpowiedzi udzielał Tadeusz Dziuba dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów, który
wyjaśnił, że boiska nie udało się zrealizować gdyż firma je wykonująca ogłosiła upadłość.
Odnosząc się się do SP nr 33 stwierdził, że umowa była do 8 stycznia 2020 r. i została już
wykonana. Jako kolejna osoba pytania zadawał radny Stanisław Brzozowski, który spytał
na co są wydawane dotacje z budżetu państwa. Obecna na posiedzeniu Irena Szumlak
skarbnik miasta, wyjaśniła, że dotacje te idą na zadania zlecone i składa z wykorzystania
tych środków szczegółowe sprawozdania. Niektóre wydziały w całości są utrzymywane z
dotacji. Następne pytanie zadał Przewodniczący Zdzisław Drozd, który spytał jakie środki
finansowe zostały przeznaczone do spółki MOTOR S.A. i jak to jest kontrolowane. Zwrócił
się też o przekazanie do Komisji Rewizyjnej sprawozdań spółek w których miasto ma
udziały. Artur Szymczyk zastępca prezydenta miasta Lublin wyjaśnił, że spółki miejskie
realizują zadania w związku z zadaniami jakie realizują i nie ma mowy o finansowania
długów miasta. Obecny na posiedzeniu Łukasz Mazur dyrektor Biura Nadzoru
Właścicielskiego wyjaśnił, że sprawozdania spółek nie są jeszcze przyjęte przez ich
organy nadzorcze i jako takie nie mogą być udostępniane. Przekazanie ich byłoby możliwe
z końcem czerwca. Następnie Przewodniczący, zwrócił się o zaprotokołowanie, że
„Komisja rozpatrzyła Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk

nr 722-1) wraz z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019
rok.”
Ad 3. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
bezprawnego zajęcia pasa drogowego przy ul. Orlanda.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd

