BRM-III.0012.1.5.2021
Protokół nr 22/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 23 czerwca 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.
Nie był obecny radny Bartosz Margul oraz Piotr Gawryszczak.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:32.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1140-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 11481).
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
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 2020 rok (druk nr 1140-1).
Jak pierwszy głos w dyskusji zabrał Przewodniczący Komisji, który spytał o finansowanie
budowy Dworca Metropolitalnego oraz o pochodzenie środków wchodzących na to zdanie.
Odpowiedź na to pytanie udzieliła Pani Lucyna Sternik – skarbnik miasta, która wyjaśniła,
że dworzec będzie kosztował 313 mln zł, w tym 178 mln zł będzie pochodzić ze środków
UE reszta ma pochodzić ze środków własnych. Zakończenie inwestycji jest zaplanowane
na 2022 r. W inwestycji zaangażowane są: Wydział Inwestycji i Remontów, Wydział
Geodezji, ZTM oraz Zarząd Dróg i Mostów. W zakresie Wydziału Inwestycji i Remontów
odpowiedzi udzielał dyrektor Wydziału Tadeusz Dziuba. Następnie głos został udzielony
radnemu Marcinowi Bubiczowi, który spytał o ilość studentów w mieście Lublin w roku
ubiegłym, wyjaśnień w tym zakresie udzielał zastępca dyrektora Wydziału Strategii i
Przedsiębiorczości Robert Żyśko. Jako ostatni głos zabrał radny Stanisław Brzozowski,
który spytał o kontrole Wydziału Audytu i Kontroli w instytucjach kultury oraz zwrócił uwagę
na możliwość niewłaściwego wydatkowania środków finansowych w tych instytucjach.
Przewodniczący Komisji wskazał, że kontrole Wydziału Audytu i Kontroli są dostępne na
stronie BIP dla każdego. W zawiązku z zakończeniem dyskusji Przewodniczący poddał
raport pod głosowanie. Komisja z opiniowała powyższy projekt pozytywnie: 3 głosy „za”, 0
„przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.

Ad 2.Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr
1148-1).
W zawiązku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. Komisja
zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie: 3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 3.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
W zawiązku z brakiem pytań Przewodniczący poddał projekt pod głosowanie. Komisja
zaopiniowała powyższy projekt pozytywnie: 3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 4.Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo Łukasza Mazura – dyrektora Biura
Nadzoru Właścicielskiego oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii
o wniosku Komisji Rewizyjnej w spr. udzielenia absolutorium.
Z uwagi na brak spraw wniesionych posiedzenie zakończono.
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