BRM-III.0012.1.5.2020
Protokół nr 15/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się w trybie zdalnym, uczestniczyli w nim członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stano wiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:05.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja Przewodniczących zespołów kontrolnych o przeprowadzonych działaniach.
2. Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Informacja Przewodniczących zespołów kontrolnych o przeprowadzonych działaniach.
Jako pierwszy głos zabrał przewodniczący zespołu Stanisław Brzozowski, który wyjaśnił
członom Komisji, że jego zespół zakończył kontrolę i wysłał już protokół do dyrektora Wydziału Sportu celem zapoznania się i podpisania. Dodał też, że nie mógł oddać protokołu
do podpisu wcześniej, gdyż jego kolega radny Tomasz Pitucha był na kwarantannie. Dodał
też, że jego zespół z pewnością odda protokół na następne Komisję. Jako kolejny głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który wyjaśnił, że kontrola budżetu obywatelskiego jest
bardziej skomplikowana niż się wydaje i obejmuje kilka wydziałów. W ramach przeprowadzonej kontroli zespół wybrał Zarząd Dróg i Mostów oraz Biuro Partycypacji Społecznej. W
trakcie prac członkowie zespołu zapoznali się z mnóstwem materiałów. Z Zarządu Dróg i
Mostów zebrali dwa segregatory dokumentów, które są dostępne do wglądu w Biurze
Rady Miasta. Dodał też, że podczas kontroli uzyskał wiele ciekawych informacji związanych z problemami w realizacji wielu inwestycji w mieście. Stwierdził, że na następne po siedzenie jego zespół będzie gotowy do mówienia Komisji. Do wypowiedzi radnego dołączył radny Tomasz Pitucha, który zadeklarował chęć kontroli budżetu obywatelskiego w
zakresie pominiętym przez zespół radnego Zbigniewa Jurkowskiego. Jako ostatni głos zabrała radna Maja Zaborowska, która stwierdziła, że pandemia przeszkodziła w kontroli, ale
spróbują w miarę możliwości dokończyć przeprowadzoną kontrolę.
Ad 2. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Przewodniczący poinformował radnych, że do Komisji wpłynęły następujące pisma:
-pismo mieszkańca miasta w sprawie nieprawidłowości w wynajmie pomieszczań warsztatowych przy ul. Wyścigowej 31,
-pismo w sprawie przeprowadzenia kontroli w DPS im. W. Michelisowej.

Odnośnie pisma dotyczącego przeprowadzenia kontroli w DPS im. W. Michelisowej, Przewodniczący wyjaśnił, że w piśmie zawarta jest prośba o przeprowadzenie kontroli przez
Komisję Rewizyjną. Z posiadanych informacji wynika, że skarga została złożona też na
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji dlatego też zaproponował, aby Komisja odstąpiła od
zabrania stanowiska do czasu rozpatrzenia skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z brakiem sprzeciwu propozycja Przewodniczącego została przyjęta.
Na tym posiedzenie zakończono.
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