BRM-III.0012.1.6.2022
Protokół nr 33/VIII/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
VIII kadencji Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 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.
Posiedzenie trwało od godziny 14:30 do 14:55.
Posiedzeniu przewodniczył p. Zdzisław Drozd – Przewodniczący Komisji.
Porządek posiedzenia:
1. Raport o stanie miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1478-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 14881).
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1491-1).
4. Omówienie kontroli w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
5. 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 2021 rok (druk nr 1478-1).
Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komisji Zdzisław Drozd, który spytał o
inwestycje poczynione na lotnisku w Świdniku w roku 2021. Odpowiedzi na pytanie
udzielał Mariusz Gwozda - główny specjalista w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości,
który wyjaśnił, że raport nie uwzględnia tego typu informacji i nie jest w stanie udzielić
odpowiedzi na to pytanie. Do udzielenia odpowiedzi włączył się Mariusz Turczyn dyrektor
Wydziału Budżetu i Księgowości wskazał, że w ubiegłym roku była emisja obligacji oraz
planowana jest rozpoczęcia działalności cargo. Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący
poddał pod głosowanie Raport o stanie miasta Lublin za 2021 rok, który został przez
Komisję zaopiniowany pozytywnie – 3 głosy „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr
1488-1).
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie, w którym
został on zaopiniowany pozytywnie- 4 głosy „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1491-1).
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Lublin za 2021 rok było już szczegółowo omawiane nas poprzednich
posiedzeniach i poddał projekt uchwały pod glosowanie. W wyniku głosowania projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie – 4 głosy „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”.
Ad 4. Omówienie kontroli w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z
o.o.
Kontrola została omówiona przez przewodniczącego zespołu kontrolnego radnego
Zbigniewa Jurkowskiego, który podziękował za współpracę obecnemu na posiedzeniu
Grzegorzowi Siemińskiemu- prezesowi Zarządu w Lubelskim Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zwrócił uwagę na problemy działalności tego
przedsiębiorstwa związane z obsługa szaletów, gospodarką nieruchomościami, kosztów
pracowników oraz wywozem odpadów. Wysoko ocenił działanie przedsiębiorstwa oraz
podkreślił wysoki poziom jego zarządzania Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji
Zdzisław Drozd, który spytał obecnego na posiedzeniu prezesa czy ulgi dla lokali
użytkowych już się zakończyły oraz czy można wykupić miejsce pochowku już za życia.
Grzegorz Siemiński prezes Zarządu w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. wyjaśnił, że z uwagi na koniec pandemii skończyły się ulgi dla lokali
użytkowych, gdyż odpadła przyczyna ich przyznawania. Odnośnie wykupu miejsc
pochówku wskazał, że co do zasady takiej możliwości nie ma. Wyjątek występuje jedynie
w sytuacji osób terminalnie chorych i zgodę taką wydaje Prezydent Miasta Lublin. Po
zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie, w wyniku którego
został on zatwierdzony głosami:li – 6 głosów „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 5. Sprawy wniesione.
Przewodniczący poinformował członków Komisji, że zespół kontrolny zakończył kontrolę
w Ośrodku „Brama Grodzka Teatr NN”. Wskazał, że kontrola zostanie omówiona na
następnym posiedzeniu. Dodatkowo Komisja przyjęła do wiadomości uchwałę Regionalnej
Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium. Z uwagi na brak innych spraw wniesionych posiedzenie zakończono.
Protokółował:

Przewodniczący Komisji

Łukasz Kowalczyk

Zdzisław Drozd

