PROTOKÓŁ Nr 3/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w sali obrad Urzędu Miasta Lubartów
w dniu 14 maja 2015r.
Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy Radni byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli również Burmistrz Miasta Lubartów – Janusz Bodziacki oraz
Skarbnik Miasta - Lucyna Biskup.
Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji – Piotr Kusyk, który przewodniczył
obradom. Powitał zebranych, a następnie przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2014 r. Sporządzenie wniosku w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta.
4. Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
Uwag do zaproponowanego porządku posiedzenia nie było, zatem Komisja przystąpiła do
jego realizacji.
Ad. 3
Analiza wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2013 r. Sporządzenie wniosku w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta.
W pierwszej kolejności głos zabrał Burmistrz Miasta Lubartów – Janusz Bodziacki,
który dokonał wprowadzenia w omawianym punkcie.
Następnie Skarbnik Miasta Lubartów – Lucyna Biskup zreferowała sprawozdanie
Burmistrza z wykonania budżetu Miasta za rok ubiegły, tj. 2014 rok, zgodnie z Zarządzeniem
Nr VII/55/2015 z dnia 31 marca 2015r. ( w załączeniu ).
Po omówieniu przedmiotowego punktu, Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.
W otwartej dyskusji głos zabrali:
Radny G. Siwek – W dziale „Promocja” wykorzystane zostały środki w 50%, chciałbym
zapytać od czego to zależy?
Burmistrz J. Bodziacki – Realizujemy taki projekt promocji gospodarczej, który realizowany
jest przez Wydział Strategii i Rozwoju we współpracy z władzą prowadząca ten projekt.
Mamy marketing gospodarczy i konkretną kwotę wpisaną. Głównie oparliśmy się na
promocji strefy gospodarczej. Było otwarcie konferencja w roku ubiegłym, potem
opracowaliśmy logo i znak, potem były targi zorganizowane w ramach tej promocji.

Planowaliśmy inaczej, ale na takim poziomie to się udało i większość wydatków będzie w
roku bieżącym, ale jest to głównie promocja tego marketingu gospodarczego, jako projektu.
Wypowiedź Burmistrza J. Bodziackiego uzupełniła Skarbnik Miasta :
- Wydatki na realizację projektów planowaliśmy w wysokości 206 tyś. zł., a wydatkowaliśmy
tylko w kwocie 72 tyś. zł. Po stronie dochodów, dochody się nie realizują i wydatki się nie
realizują. I były jeszcze dotacje celowe na promocje miasta, ale te zrealizowały się w pełnej
wysokości, bo mieliśmy 60 tyś. zł. przeznaczonych na dotację i 60 tyś. zł. zostało
wydatkowanych. W sprawozdaniu macie Państwo opisane, jakie stowarzyszenia, jakie kwoty
otrzymały.
Radny G. Siwek - Jeszcze jedno mam pytanie odnośnie tego inwestora, który zrezygnował z
tej działki. Jest możliwość jeszcze negocjacji z nim? Jaka była przyczyna Jego rezygnacji?
Burmistrz J. Bodziacki odpowiadając na pytanie radnego mówił, że przyczyna rezygnacji była
złożona oraz, że sprawa została definitywnie zamknięta. Dodał także, że został ogłoszony
przetarg, lecz inwestor ten nie przystąpił do przetargu i tak sprawa została zakończona.
Radna M. Kozak pytała o dział „ opieka zdrowotna”, w którym to miasto zwróciło środki,
które nie zostały wykorzystane, w związku z tym pytała, czy tych środków nie można by było
przeznaczyć np. na badania?
Skarbnik Miasta – Nie, to są pieniądze znaczone, które przychodzą na konkretny cel. I jeżeli
środki finansowe nie zostaną spożytkowane na ten konkretny cel, to obowiązek jest taki, że
należy je zwrócić.
Dalszych pytań i uwag nie było, zatem Przewodniczący Komisji zamknął dyskusję.
Przewodniczący Komisji odczytał członkom komisji przygotowaną uchwałę w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów za 2014 rok oraz opinie
Komisji rewizyjnej Rady Miasta Lubartów o wykonaniu budżetu Miasta Lubartów za 2014
rok, stanowiącą załącznik do w/w uchwały, po czym Komisja przystąpiła do głosowania.
W głosowaniu, Komisja przyjęła wniosek o udzielenie Burmistrzowi Miasta Lubartów
absolutorium za rok 2014 ( uchwała Nr VII/1/2015 ), stosunkiem głosów:
za udzieleniem absolutorium
– 5 głosów,
przeciw udzieleniu absolutorium
– 1 głos,
wstrzymujących się
– 1 głos.
Po odbytym głosowaniu Burmistrz Miasta J. Bodziacki podziękował Komisji za wstępną
opinię, po czym opuścił posiedzenie Komisji wraz ze Skarbnikiem Miasta. Komisja przystąpiła
natomiast do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.
Ad. 4
Przydział członków Komisji do Zespołów Kontrolnych.
Komisja ustaliła składy osobowe zespołów do przeprowadzenia kontroli ujętych w planie
pracy komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
Do przeprowadzenia kontroli w zakresie obrotu gruntami miejskimi w latach 2013-2014,
wytypowani zostali:

1.
2.
3.
4.

Kazimierz Majcher
Maria Kozak
Zbigniew Gałązka
Grzegorz Siwek

– Przewodniczący Zespołu
– Członek Zespołu
– Członek Zespołu
– Członek Zespołu

Do przeprowadzenia kontroli w zakresie gospodarki finansowej i wydatków inwestycyjnych
w MOSiR w latach 2012-2014, wytypowani zostali:
1. P. Kusyk
– Przewodniczący Zespołu
2. Wojciech Osiecki
– Członek Zespołu
3. Krzysztof Żyśko
– Członek Zespołu
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji
Kolejny punkt posiedzenia Komisji dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego
posiedzenia Komisji. Uwag do protokołu nie było. W glosowaniu:
za – 6
przeciw – 0
wstrzymujących się – 0
Komisja przyjęła jednogłośnie protokół nr 2/15 z dnia 19 marca 2015 r.
( Radny W. Osiecki nie brał udziału w głosowaniu – nieobecny na sali).
Ad. 6 i Ad. 7
Wolne wnioski. Zamknięcie obrad.
Ostatnim punktem porządku obrad były wolne wnioski.
Wniosków nie zgłoszono, zatem Przewodniczący Komisji podziękował zebranym i o godz.
18.30 zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
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