BRM-III.0012.1.4.2022
Protokół nr 30/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w Ratuszu (sala 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. W
posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście wymienieni na liście obecności
stanowiącej załącznik nr 3 do protokołu. Nie był obecny radny Marcin Bubicz.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 14:45.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1.Informacja o stanie mienia gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 r. (druk nr 14071).
2.Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną w 2022 roku.
3.Sprawy wniesione.
W związku z brakiem sprzeciwu, porządek został przyjęty i nie złożono do niego żadnych
uwag.
Ad 1. Informacja o stanie mienia gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 r. (druk nr 14071).
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdzisław Drozd, który spytał o wzrost
wartości mienia oraz o przyczyny tego faktu. Obecna na posiedzeniu Agnieszka MocholDul zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśniła, że wzrost ten
wynika z nabycia gruntów (np. pod dworzec metropolitalny). Dodała, że podana jest tu
wartość księgowa, a nie rynkowa. Miasto poczyniło zakupy, które spowodowały ten wzrost.
Następnie głos został udzielony Krzysztofowi Jakubowskiemu-prezesowi Fundacji
wolności, który spytał o czy tzw. „Park na Górkach Czechowskich” stanowi mienie gminy
Lublin oraz czy zamiana działek miejskich z deweloperami miała miejsce w poprzednim
roku. Obecna na posiedzeniu Agnieszka Mochol-Dul zastępca Dyrektora Wydziału
Gospodarowania Mieniem wyjaśniła, że miasto jest właścicielem tzw. „Parku na Górkach
Czechowskich” odnosząc się zamian gruntów wyjaśniła, że nie posiada wiedzy na ten
temat, gdyż była przez dłuższy czas na urlopie. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący
kazał zaprotokołować, że „Komisja przyjęła powyższą informację do wiadomości.”
Ad 2.Informacja o kontrolach przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną w 2022 roku.
Obecny na posiedzeniu radny Zbigniew Jurkowski wskazał, że kontrola jego zespołu jest
już zakończona oraz zobowiązał się przekazać protokół z kontroli na następne
posiedzenie. Następnie głos zabrał radny Stanisław Brzozowski, który poinformował, że
jego zespół kontrolny zakończył swoje prace i przystąpi w najbliższym czasie do napisania

protokołu. Jako ostatni głos zabrał radny Bartosz Margul, który wskazał, że jego zespół
pracuje i też zmierza do zakończenia kontroli.
Ad 3. Sprawy wniesione.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie
informacji o współpracy i współfinansowaniu imprez i wydarzeń przez MPK Lublin sp. z
o.o.
Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd

