BRM-III.0012.1.6.2020
Protokół nr 16/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w trybie zdalnym, uczestniczyli w nim
członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum
niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 16:05.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Omówienie kontroli budżetu obywatelskiego (Zarząd Dróg i Mostów).
2. Omówienie kontroli podziału środków przeznaczonych na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych (Wydział Sportu).
3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelisowej w Lublinie.
4. Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag. Porządek obrad został przyjęty głosami 7 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących
się”.
Ad 1. Omówienie kontroli budżetu obywatelskiego (Zarząd Dróg i Mostów).
Protokół z kontroli przedstawił przewodniczący zespołu kontrolnego radny Zbigniew Jurkowski. Po przedstawieniu protokołu radny podziękował pracownikom Zarządu Dróg i Mostów za współpracę oraz zwrócił uwagę na ogrom pracy jaki ma ten urząd. Następnie głos
zabrał Przewodniczący Komisji Zdzisław Drozd, który spytał czy Zarząd realizuje budżety
obywatelskie tylko w całości a nie w części. Odpowiedzi udzielał Stanisław Wydrych - zastępca dyrektora Dróg i Mostów, który wskazał, że zdarzają się takie sytuacje, wtedy inwestycja wykonywana jest do wysokości środków. Następne pytanie zadał radny Piotr Pitucha, który zwrócił uwagę na ul. Nałkowskich. Jego zdaniem można by zrobić udogodnienia
tak jak na ul. Wólczańskiej i spytał czy byłaby taka możliwość. Z uwagi na problemy techniczne dyrektor nie udzielił odpowiedzi na to pytanie. Po przeprowadzonej dyskusji Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, aby Komisja przyjęła protokół z przeprowadzonej kontroli. Protokół został przyjęty głosami 7 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Omówienie kontroli podziału środków przeznaczonych na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych (Wydział Sportu).
Protokół z kontroli przedstawił przewodniczący zespołu kontrolnego radny Stanisław Brzozowski. Podczas omawiania kontroli zespół kontrolny przyjął wyjaśnienia dyrektora, choć

zauważył, że są drobne rozbieżności na temat wydatkowania pieniędzy. Następnie głos
zabrał radny Piotr Pitucha, który zwrócił uwagę na fakt, że protokół nie został podpisany,
dodał też, że odmowa nie była pisemnie złożona. Zwrócił też uwagę, na zdaniem radnego,
zbyt małą ilość kontroli udzielanych dotacji, a także niejasny mechanizm prowadzenia
zmian do podpisanych umów. Odpowiedzi na uwagi radnych udzielał dyrektor Wydziału
Sportu Jakub Kosowski, który wyjaśnił zasady przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału oraz wskazał, że jego w Wydziale jest za mało osób, aby przeprowadzać
kontrole zgodnie z wytycznymi radnych co nie oznacza, że nie są one przeprowadzane
albo są niefachowe. Odniósł się też do pozostałych ustaleń zespołu kontrolnych, dodał też,
że odmowę protokołu złoży pisemnie, jak najszybciej, osobnym pismem. Wyjaśnił, że
aneksy do umów zawieranych przez Wydział Sportu były niezbędne i przeprowadzane
były zgodnie z ustawą. Następnie głos został udzielony radnej Mai Zaborowskiej, która złożyła o przeniesienie punktu na następne posiedzenie. Wniosek został przyjęty głosami 4
„za” przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie.
Przewodniczący wyjaśnił, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę na dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie za niezasadną. Dodatkowo
wskazując na zagrożenie epidemiologiczne wywołane wirusem COVID-19 nie widzi możliwości przeprowadzenia wnioskowanej kontroli oraz złożył wniosek o odrzucenie wniosku.
Komisja nie przyjęła wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie. Stanowisko zostało przyjęte głosami 7 „za”, przy 0
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.
Ad 4. Sprawy wniesione.
Jak o pierwszy głos zabrał radny Piotr Pitucha , który stwierdził odnosząc się do wypowiedzi Dyrektora Wydziału Sportu stwierdził, że protokół z kontroli ma strukturę podzieloną na
trzy punkty, w każdym punkcie są podpunkty. Odpowiedź jego zdaniem powinna być tak
samo ponumerowana to znaczy, żeby do tych samych punktów były stosowane te same
odnośniki. Dodał, że nie mógł wcześniej wypowiedzieć się gdyż miał problemy techniczne.
Przewodnicząca zespołu kontrolnego radna Maja Zaborowska zwróciła się o przeniesienie
prowadzonej przez jej zespół kontroli do planu pracy na przyszły rok. Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że uwzględni jej prośbę w projekcie planu pracy na 2021 rok.
Na tym posiedzenie zakończono.
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