BRM-III.0012.1.6.2021
Protokół nr 23/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2021 r.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ratuszu w sali nr 2, 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 Marcin Bubicz.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:23.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr 1182-1).
2.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według
stanu na dzień 30.06.2021 (druk nr 1183-1).
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu, porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr
1182-1).
Jako pierwszy głos zabrał głos Przewodniczący Komisji, który spytał obecną na
posiedzeniu skarbnik Lucynę Sternik o przeznaczenia środków z przychodów bieżących.
Pani skarbnik wyjaśniła, że radnemu strukturę finansowania wydatków bieżących, sposób
jego kredytowania oraz wymieniła poszczególne pozycje na które takie środki zostały
skierowane. Następne pytanie Przewodniczącego dotyczyło transz na Port Lotniczy, a
dokładniej na co te transze poszły. Pani skarbnik wyjaśniła, że kwoty te poszły na spłatę
obligacji, które wykupywane są solidarnie razem z marszałkiem województwa w
odpowiedniej proporcji. Ostatnie pytanie Przewodniczącego dotyczyło ograniczeń w
dotacjach przyznawanych przez miasto, a dokładniej czy w związku z pandemia jest
potrzeba większych oszczędności w tym zakresie. Pani Lucyna Sternik informuje, że
dotacja przedmiotowa jest przekazywana do jednostki w momencie, gdy występuje koszt
w funkcjonowaniu instytucji kultury. Zablokowana jest teraz wypłata nagród oraz podwyżka
wynagrodzeń. Środki dodatkowe poszły do domów pomocy społecznie, nie była ona
wysoka, ale zdaniem Pani skarbnik była ona konieczna. Po zakończeniu dyskusji
Przewodniczący kazał zaprotokółować, że „Komisja zapoznała się z Informacją z
wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku”.

Ad 2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30.06.2021 (druk nr 1183-1).
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący kazał zaprotokółować, że „Komisja zapoznała
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień
30.06.2021”.
Ad 3. Sprawy wniesione.
W sprawach wniesionych Przewodniczący poinformował członków komisji, że wpłynęło
pismo Fundacji Wolności w sprawie skontrolowania w roku bieżącym (albo przyszłym)
nieprawidłowości w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Po
przeprowadzeniu dyskusji Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek o umieszczenie w
planie pracy na przyszły rok kontroli w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Z uwagi na brak spraw wniesionych posiedzenie zakończono.
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