BRM-III.0012.1.7.2021
Protokół nr 24/VIII/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 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.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 15:10.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Omówienie kontroli remontu chodnika w pasie drogowym ul. Krakowskie Przedmieście
na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja.
2.Sprawy wniesione.

W związku z brakiem sprzeciwu, porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Omówienie kontroli remontu chodnika w pasie drogowym ul. Krakowskie
Przedmieście na odcinku od ul. Ewangelickiej do ul. 3 Maja.
Kontrola została omówiona przez przewodniczącego zespołu kontrolnego Stanisława
Brzozowskiego, który stwierdził , że w trakcie kontroli zostało wykazane, że ogół działań
podejmowany był przez Miejskiego Architekta Zieleni a nie przez Zarząd Dróg i Mostów. W
trakcie kontroli zespół kontrolny nie dopatrzył się uchybień oraz nie wnosił żadnych uwag.
W imieniu podmiotu kontrolowanego głos zabrała Hanna Pawlikowska - Dyrektor Biura Miejski Architekt Zieleni, która wyjaśniła radnym założenia ochrony zieleni na terenie
Gminy Lublin. Zaznaczyła, że na terenie gminy są likwidowane parkingi pod nowe
nasadzenia, ale odbywa się to planowo zgodnie z przyjętymi zasadami. Uzupełnianie
nasadzeń jest konieczne gdyż wegetacje drzew na terenie zurbanizowanym jest
utrudniona i często zasadzone drzewa nie przyjmują się i usychają. Oczywiście jest
świadomość faktu, że nasadzenia powodują problemy z parkowaniem, ale ochrona drzew
jest na tyle ważna, że trzeba o nie dbać. Wypowiedź Pani dyrektor skomentował
Przewodniczący Komisji, który wsparł Pani dyrektor w jej staraniach i zaapelował o
ochronę drzewostanu na terenie całej gminy (np. Stary Gaj), a nie tylko w wybranych
punktach. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący złożył wniosek o zatwierdzenie

protokół z kontroli. Głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” wniosek został
przyjęty.
Ad 2. Sprawy wniesione.
W sprawach wniesionych Przewodniczący zwrócił się do członków komisji o zakończenie
zaległych kontroli zaplanowanych na bieżący rok.
Z uwagi na brak spraw wniesionych posiedzenie zakończono.
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