BRM-III.0012.1.1.2021
Protokół nr 18/VIII/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2021 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 14:49.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Nie był obecny radny Piotr Gawryszczak.
Porządek posiedzenia:
1.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin w 2020 roku.
2.Wybór zespołów kontrolnych.
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin w 2020 roku.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie
sprawozdania. Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie w głosowaniu: 6 „za”, przy 0
„przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Wybór zespołów kontrolnych.
Przewodniczący Komisji zwrócił się do radnych o zgłaszanie się do poszczególnych kontroli zaplanowanych na 2021 rok. W wyniku dyskusji Komisja wyłoniła następujące zespoły
do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych na 2021 rok:
-radny Zbigniew Jurkowski (przewodniczący zespołu) oraz radny Marcin Bubicz – kontrola
wydatków na promocję miasta,
-radna Maja Zaborowska oraz radny Bartosz Margul (przewodniczący zespołu) -kontrola
działalności Centrum Kultury w Lublinie,
-radny Stanisław Brzozowski (przewodniczący zespołu) oraz radny Piotr Gawryszczak kontrola remontu chodnika w pasie drogowym ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od
ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja
Komisja wybrała powyższe zespoły kontrolne głosami: 6 „za”, przy 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się”.

Ad 3. Sprawy wniesione.
W sprawach wzniesionych głos brał radny Zbigniew Jurkowski, który poinformował, że będzie kwestował na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy i zaapelował do członków komisji
o pomoc w tej sprawie. Ponadto Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń Rady
Miasta Lublin w 2021 roku oraz pismem mieszkańca miasta w spr. wniosku o informację
publiczną.
Na tym posiedzenie zakończono.
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