BRM-III.0012.7.8.2022
Protokół nr 49/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Kultury i Ochrony Zabytków
w dniu 2 czerwca 2022 r.

I. Obrady prowadziła przewodnicząca Komisji Maja Zaborowska.
II. W posiedzeniu uczestniczyło dziesięcioro członków Komisji, co stanowi kworum
niezbędne do opiniowania spraw przewidzianych w porządku posiedzenia (lista
obecności stanowi załącznik do protokołu).
III. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.
IV. Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2021 rok
(druk nr 1479-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021
roku.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie propozycji podziału środków finansowych na udzielenie
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 24.05.2022 r., znak: MKZ-IN-I.4125.9.2022).
3. Sprawy wniesione.

Przewodnicząca Maja Zaborowska otworzyła obrady, przywitała radnych oraz gości
i przedstawiła porządek posiedzenia, który Komisja zaakceptowała.
Ad.1. Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1479-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku.
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała ww. sprawozdanie
finansowe pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. Sprawozdanie (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0
głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
Ad.2. Propozycja podziału środków finansowych na udzielenie dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków (pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24.05.2022 r.,
znak: MKZ-IN-I.4125.9.2022).
Wobec braku pytań i uwag przewodnicząca Komisji poddała ww. propozycję podziału
środków finansowych pod głosowanie.
Stanowisko Komisji:
Komisja pozytywnie opiniuje ww. podział środków finansowych (w głosowaniu: „za” 8 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujący się” 0 głosów).
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Ad.4. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Maja Zaborowska poinformowała, że do Komisji nie wpłynęły sprawy
wymagające rozpatrzenia.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godziny 16:30 do godziny
16:43.

Protokółował

Obrady Prowadziła
Przewodnicząca Komisji

/-/ Mariusz Niewczas

/-/ Maja Zaborowska
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