BRM-III.0012.8.1.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 3/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 29 stycznia 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-ciu członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecny był radny Leszek Daniewski.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z listą obecności
osób zaproszonych (zał. 3).
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Zapoznanie się z aktualną sytuacją spółki MOTOR Lublin S.A.
2. Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr
107-1).
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w 2018 roku (druk nr 79-1).
4. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Komisja wysłuchała szczegółowych informacji na temat sytuacji sportowej oraz
finansowej spółki MOTOR Lublin S.A., których udzielał Prezes Zarządu MOTOR Lublin
S.A. Pan Leszek Bartnicki oraz Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego UM Lublin
Pan Paweł Majka.
Prezes Zarządu MOTOR Lublin S.A. Leszek Bartnicki informował o aktualnej
sytuacji sportowej klubu tj. ilości zawodników w grupie seniorów oraz w młodszych
grupach zawodników, o planach spotkań w rundzie wiosennej. Mówiąc o Akademii Motoru
i Piłkarskim Przedszkolu Pan Prezes przedstawiał warunki w jakich funkcjonują te grupy
zawodników, sprzęcie specjalistycznym jaki klub im zapewnia, wydatkach związanych z
rozgrywkami i meczami wyjazdowymi oraz obiektach, z jakich korzystają te grupy i
koniecznych w 2019 roku wydatkach, związanych z polepszeniem warunków treningowych
na dzierżawionym boisku przy ul. Rusałka. Omawiając sukcesy zawodników Akademii w
Centralnej Lidze Juniorów Pan Prezes informował, że Motor jako jedyny w Polsce ma aż
trzy drużyny w Centralnej Lidze Juniorów.
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Pan Paweł Majka przedstawił
natomiast sytuację finansową klubu, informując, że na podstawie sprawozdań za trzy
pierwsze zamknięte kwartały 2018 roku i przepływów finansowych klub ma 600 tys. zł na
plusie, ale rok 2018 zakończy się stratą, gdyż przychody twarde spółki to jest ok. 1,5 mln
zł, natomiast koszty wynoszą od 3 do 4 mln zł plus podniesienie kapitału spółki od 1 800
tys. zł do 2 mln zł (w 2017 r. było 3 mln zł) i ta różnica między kosztem i przychodem
będzie stratą. W 2019 roku po stronie przychodów znajdzie się dotacja od miasta w
wysokości 2 mln zł i taka sama kwota będzie po stronie kosztów za wynajem stadionu
Arena. Tak więc koszty funkcjonowania spółki to będzie 5 800 tys. zł, ale w tym jest 2 mln
zł za grę na Arenie. A przychody będą ponad 3 600 tys. zł. I są to środki z umów
sponsorskich, za bilety, gadżety, z wypożyczeń i transferów oraz pozostałe.
W dyskusji jaka wywiązała się na podstawie udzielonych informacji udział brali ze
strony Komisji radni: Bartosz Margul, Zdzisław Drozd, Tomasz Pitucha, Anna Ryfka,
Eugeniusz Bielak, Zbigniew Ławniczak oraz Przewodniczący Komisji Dariusz
Sadowski.
Przewodniczący Komisji D.Sadowski dopytywał o szczegółowe dane dotyczące
sytuacji finansowej klubu. Odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień udzielał Dyrektor P.Majka.
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Radny Bartosz Margul pytał czy nie byłoby lepiej gdyby Motor miał dostęp do
stadionu po niższych kosztach, gdyż i tak wychodzi na to, że miasto płaci samo sobie.
Prezes MOSiR „Bystrzyca” Pan Jacek Czarecki wyjaśniał, że obecna cena już
zawiera rabat, a pomimo pozyskanych sponsorów stadion sam na siebie nie zarabia bo
amortyzacja i koszty sprzątania są duże i na jego utrzymanie potrzeba pomocy miasta.
Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Pan Jakub Kosowski dodał, że analizowane były
wszystkie rozwiązania, ale lepszego nie było.
Radny Zdzisław Drozd dopytywał jakie są koszty ogólne i osobowe na wyjazdy I
drużyny, a jakie koszty pochłania gra juniorów w Centralnej Lidze Juniorów, ile środków
przekazuje PZPN, a jakie pochodzą ze składek rodziców oraz czy jest jakiś inwestor, który
chciałby wykupić klub od miasta.
Radny Tomasz Pitucha wyrażał zdanie, że niepokojące jest położenie nacisku
przez władze klubu na grze juniorów, kiedy to gra seniorów powinna być obiektem
największego zainteresowania. Radny pytał ponadto czy klub nie zalega z płatnościami do
ZUS, US i względem miasta.
Radna Anna Ryfka natomiast pytała czy zawodnicy są zatrudnieni na kontraktach,
umowach o pracę czy prowadzą własną działalność.
Prezes L.Bartnicki wyjaśniał, że jeden zawodnik prowadzi własną działalność, a
reszta jest na kontraktach. Co do ewentualnych zaległości to wobec US nie ma zaległości,
a wobec ZUS klub ma tylko miesięczne zaległości, których spłata zostanie uzgodniona z
ZUS-em, ale ze wszystkich opłat klub się wywiązuje, o czym świadczy otrzymywana
rokrocznie licencja. Od PZPN klub otrzymał 60 tys. zł na zawodników grających w
Centralnej Lidze Juniorów, ale same przejazdy na mecze i noclegi w hotelach kosztowały
120 tys. zł. Co do składek rodziców to w piłkarskim przedszkolu wynoszą one 80 zł od
dziecka, a w pozostałych grupach 100 zł, ale klub też stosuje ulgi w przypadku kiedy gra
dwoje lub więcej dzieci z jednej rodziny oraz w przypadku dzieci z ubogich rodzin; kiedy
rodzic przedstawi, że ma trudną sytuację klub przejmuje koszty na siebie. Ogólnie
przychód ze składek rodziców pokrywa koszty pracy trenerskiej.
Radny Eugeniusz Bielak wyraził zdanie, że MOTOR nie powinien być obciążany
za grę na stadionie, a Zarząd Motoru powinien być rozliczany za wyniki, a nie zarządzanie
obiektami. Radny wyraził niepokój wobec faktu, że trudno jest zatrzymać dobrych
zawodników w mieście, a podstawa to zapewnienie środków na zakup dobrych
zawodników, aby klub mógł w końcu wywalczyć awans.
Na pytanie Przewodniczącego Komisji Dariusza Sadowskiego o to czy klub jest
najdroższym w swojej klasie rozgrywkowej, Pan Prezes L.Bartnicki odpowiedział, że klub
jest trzeci pod względem wysokości wpływów.
Przewodniczący Komisji D.Sadowski pytał też o cele jakie władze klubu sobie
stawiają na 2019 rok, czy jest to awans, czy pozyskanie nowych sponsorów.
Przewodniczący Komisji przyznał, że sam spotyka się z niezadowoleniem w środowisku
sportowym, związanym z tym, że za mało klub wykorzystuje potencjał jaki tkwi w
wyszkolonych juniorach, którzy rzadko grają w lidze, a zbyt często „korzysta” z piłkarzy u
schyłku kariery, opłacając ich kontrakty.
Dyrektor P.Majka potwierdził, że głównym celem jest awans oraz utrzymanie i
umocnienie Akademii w Centralnej Lidze Juniorów. Prezes L.Bartnicki wyjaśnił, że
juniorzy są wykorzystywani do gry w lidze i w tej chwili 11-tu zawodników jest do tego
przygotowywanych, choć często są to zawodnicy z innych miejscowości. Dyrektor P.Majka
dodał, że też trzeba mieć na uwadze, że często pokrywają się terminy meczów w
Centralnej Lidze Juniorów i w lidze. Prezes L.Bartnicki wyjaśniał ponadto, że trudno
klubowi konkurować, w celu zatrzymania dobrych zawodników, z klubami, które dają duże
większe pieniądze, a czasami dodatkowo oferują zatrudnienie dla członków rodziny.
Radny Zbigniew Ławniczak podkreślał, że należy też dążyć do zniesienia sporów
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między lubelskimi klubami młodzieżowymi: Widok, Sygnał, Budowlani i Motor. Ponadto
ważne jest stworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego i mogłaby ona powstać przy
szkole nr 51 bo tam jeszcze nie ma boisk i można zrobić.
Przewodniczący Komisji D.Sadowski poinformował, że według ustaleń Szkoła ta
ma powstać przy szkole nr 16, która ma już odpowiednie zaplecze. W podsumowaniu
dyskusji Pan Przewodniczący wyraził nadzieję, że dalsza działalność i podejmowane
przez władze klubu działania przyczynią się w końcu do osiągnięcia przez klub poziomu,
na jaki Lublin jako miasto wojewódzkie zasługuje i klub osiągnie awans do wyższej klasy
rozgrywkowej. Przewodniczący Komisji przyznał, że opowiadając się w przeszłości za
budową w mieście stadionu uważał, że jego powstanie będzie impulsem dla klubu do
podniesienia poziomu gry.
Adn. 2.
Projekt uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin został
przedstawiony przez Dyrektora Biura Partycypacji Społecznej Pana Piotra Chorosia,
który odnosząc się do zasadniczych zmian w stosunku do poprzedniego projektu w tej
sprawie, informował m.in. o tym, że w obecnym projekcie nastąpiło odejście od projektów
dużych i małych na rzecz dzielnicowych i ogólnomiejskich i w przypadku projektów
dzielnicowych proponuje się wprowadzenie progu głosów dla realizacji danego projektu –
musi zagłosować na niego co najmniej 100 osób. Odnośnie przeznaczonych środków to w
przypadku projektów dzielnicowych jest to kwota do 300 tys. zł, a w przypadku projektów
ogólnomiejskich kwota 1 200 tys. zł. Projekty nieinwestycyjne są zapisane jako projekty do
300 tys. zł. Kwota przeznaczona na realizację budżetu obywatelskiego nie może wynosić
mniej niż 0,5 % budżetu miasta.
Dodatkowe pytania zadawał Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski, który
pytał o to czy przewiduje się szybszy czas realizacji projektów, gdyż jest rozczarowanie
mieszkańców, którzy nie widzą skutków swoich głosowań oraz radna Monika
Kwiatkowska, która dopytywała czy do kwoty 300 tys. zł nie ma projektów
inwestycyjnych. Dyrektor P.Choroś zapewniał, że miasto robi wszystko żeby realizacja
projektów była już szybsza w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, a odpowiadając
na pytanie radnej M.Kwiatkowskiej wyjaśniał, że i w kwocie do 300 tys. zł. są projekty
inwestycyjne, a jeżeli projekt przekracza kwotę 300 tys. zł. to projekt przechodzi do
projektów ogólnomiejskich.
Omawiany projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Adn. 3.
Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego w 2018 roku.
Adn. 4.
Komisja przyjęła do wiadomości pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 16
stycznia br., w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale
budżetowej miasta Lublin na rok 2019 oraz opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
miasta Lublin wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.50.
Protokołowała:
Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
Dariusz Sadowski

