BRM-III.0012.1.4.2020
Protokół nr 14/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 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 15:25.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 770-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 7921).
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok (druk
nr 779-1).
4. Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 770-1).
Jako pierwszy głos w dyskusji zabrał radny Piotr Pitucha, który spytał o zawarte w raporcie
wydatki majątkowe, a konkretnie o ich spadek. Odpowiedzi udzielał Robert Żyśko zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, który wskazał, że wynika to z ogólnej
zmiany ilości inwestycji. Następne pytanie zdała Przewodniczący Komisji, który spytał o
program rewitalizacji, a dokładnie o to jakie działania zostały zrealizowane w roku 2019 i w
jakich dzielnicach. Odpowiedzi na to pytanie udzielił Robert Żyśko zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości, który wskazał, że był robiony Park Ludowy i były tam
przeprowadzone konsultacje społeczne. Wskazał też, ze większej informacji mógłby udzielić dyrektor Biura Rewitalizacji. Przewodniczący stwierdził, że chciałby, aby poszczególne
działy były tak szczegółowo opisane jak zadania budżetu obywatelskiego. Następne pytanie dotyczące wykonania poszczególnych zadań w budżecie obywatelskim zadał radny
Piotr Pitucha. Obecny na posiedzeniu Piotr Choroś dyrektor Biura Partycypacji Społecznej
wyjaśnił, że jego wydział nie zajmuje się wykonywaniem zadań wyłonionych w budżecie
obywatelskim a dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów nie został zaproszony na posiedzenie. Jako kolejna osoba głos zabrał radny Marcin Bubicz, który spytał o projekt M97 i
na jakim etapie realizacji się znajduje. Odpowiedzi udzielała Pani Anna Pawlikowska Dyrektor Biura- Miejski Architekt Zieleni wyjaśniła, że chodzi tu o propozycję współpracy z
Ukrainą w sprawie nauki mieszkańców partycypacji. Prace niestety zostały przerwane z

powodu koronowirusa. Odnośnie stanu realizacji nie można udzielić odpowiedzi z uwagi
na brak właściwego dyrektora. W zawiązku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący poddał raport pod głosowanie. Komisja z opiniowała powyższy projekt pozytywnie: pozytywnie: 4 głosy „za”, 3 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr
792-1).
W zawiązku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. Komisja zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie: 4 głosy „za”, 3 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok (druk
nr 779-1).
W zawiązku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. Komisja z
opiniowała powyższy projekt pozytywnie: 4 głosy „za”, 3 „przeciw” oraz 0 „wstrzymujących
się”.
Ad 4. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja zapoznała się z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz pismem Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odpowiedzi na wniosek Ko misji Rewizyjnej z dnia 20 maja 2020 r. Dodatkowo Komisja wybrała zespół kontrolny do
przeprowadzenia kontroli realizacji zadań wybranych przez mieszkańców Lublina w ramach „budżetu obywatelskiego” w składzie radny Zbigniew Jurkowski oraz radny Marcin
Bubicz. Kontrola została zaplanowana do 2 września 2020 r. Na zakończenie Komisji głos
został udzielony mieszkańce miasta, która poruszyła problem w Radzie Dzielnicy Kośminek oraz zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki i zwróciła się do Komisji Rewizyjnej, aby w ramach swoich uprawnień kontrolnych podjęła stosowne działania. Przewodniczący zwrócił się do mieszkanki, aby przedstawiła swoje problemy na piśmie i przekazała
Komisji, która następnie podejmie stosowne działania. Na tym Przewodniczący Komisji zakończył posiedzenie.
Protokółował:
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