BRM-III.0012.1.7.2020
Protokół nr 17/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 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 16:13.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Omówienie kontroli podziału środków przeznaczonych na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych (Wydział Sportu)-kontynuacja.
2. Omówienie kontroli budżetu obywatelskiego (Biuro Partycypacji Społecznych).
3.Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli likwidacji miejsc parkingowych oraz zieleni przy ulicy Krakowskie Przedmieście.
4.Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
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 podziału środków przeznaczonych na dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych (Wydział Sportu)-kontynuacja.
Jako pierwszy głos zabrał Krzysztof Kosowski – dyrektor Wydziału Sportu, który poinformował członków Komisji, że złożył wyjaśnienia pisemnie i spytał czy wszyscy członkowie
Komisji je otrzymali. Odniósł się też do zakresu wizytacji oraz problemów kadrowych wydziału. Wskazał, że wszystkie umowy są sprawdzane zaś wizytacje są robione wedle możliwości. Przewodniczący Komisji potwierdził, że Komisja otrzymała potrzebną dokumentację, która będzie załącznikiem do protokołu. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o zatwierdzenie protokół kontroli podziału środków przeznaczonych na
dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych (Wydział Sportu) wraz z wyjaśnieniami Dy rektora wydziału Sportu. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 6 „za” przy 0 „przeciw” i 1
„wstrzymującym się”.
Ad 2. Omówienie kontroli budżetu obywatelskiego (Biuro Partycypacji Społecznych).
Jako pierwszy głos zabrał radny Zbigniew Jurkowski, który podziękował za współpracę z
radnym Marcinem Bubiczem i poprosił go o przedstawienie protokołu kontroli. Podczas
omówienia protokołu radny Marcin Bubicz zwrócił uwagę na główne problemy podczas
kontroli oraz przedstawił członkom Komisji wnioski jakie zostały poczynione podczas jej
przeprowadzenia. Następnie głos został udzielony Panu Piotrowi Chorosiowi- dyrektorowi

Biura Partycypacji Społecznych, który ustosunkował się do protokołu z kontroli zwracając
uwagę na ilość realizowanych projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Po przeprowadzeniu dyskusji w której udział brali radni Zdzisław Drozd, Zbigniew Jurkowski, Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komisji złożył wniosek o poprawkę do protokołu tzn. O
zmianę stwierdzenia na stronie czwartej „zostały zrealizowane z opóźnieniem” na zostały
„niezrealizowane” (np. konkretnie „Boisko wysokich lotów”). Poprawka została przyjęta
przez zespół kontrolny i pozytywnie zaopiniowana przez Piotra Chorosia- dyrektora Biura
Partycypacji Społecznych. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji złożył wniosek o zatwierdzenie protokół kontroli budżetu obywatelskiego (Biuro Partycypacji Społecznych). Wniosek został przyjęty w głosowaniu 7 „za” przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymującym
się”.
Ad 3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie przeprowadzenia kontroli likwidacji miejsc parkingowych oraz zieleni przy ulicy Krakowskie Przedmieście.
Jako pierwszemu głos został udzielony wnioskodawcy --------------, który przedstawił swój
wniosek członkom Komisji. W toku dyskusji wnioskodawca zwrócił uwagę na zagospodarowanie ul. Krakowskie Przemieście, koszty poczynione na przeprowadzone tam inwestycje oraz na zaniechania dokonane przez Zarządu Dróg i Mostów. Odpowiedzi na wniosek
udzielała Pani Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt Zieleni oraz Pan Dariusz Działo Dyrektor Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością. Głos w dyskusji zabrali
też radni Tomasz Pitucha oraz Maja Zaborowska, którzy stwierdzili, że w tej sprawie zgłaszali się do nich już mieszkańcy i poprosili Przewodniczącego o bliższe zbadanie sprawy.
W związku z przeprowadzoną dyskusją Przewodniczący Komisji poinformował członków
Komisji, że umieści proponowaną kontrolę w planie pracy na 2021 rok.
Ad 4. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że zgodnie z wnioskiem radnej Mai Zaborowskiej dołączył do projektu planu kontrolę w Centrum Kultury, następnie zwrócił się
radnych o zgłaszanie uwag. W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie planu pracy Komisji na 2021 rok. Projekt został przyjęty jednogłośnie – 7 „za”.
Na tym posiedzenie zakończono.
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