BRM-III.0012.8.4.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 4/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 26 lutego 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji – 11 osób,
zgodnie z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z listą obecności
osób zaproszonych (zał. 3).
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacja na temat aktualnej sytuacji finansowej i sportowej spółki SPR Lublin
S.S.A.
2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
2.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 119-1),
2.2. zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 120-1).
3. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Szczegółowo sytuację finansową i sportową spółki SPR Lublin S.S.A przedstawił
Komisji Prezes Zarządu spółki Pan Mariusz Szmit oraz Przewodniczący Rady
Nadzorczej Pan Wiesław Brodowski. Pan Prezes poinformował o sytuacji finansowej
klubu w kolejnych latach począwszy od 2017 roku, w tym wysokościach dokapitalizowania
spółki w poszczególnych latach. Omówił strukturę przychodów i strukturę kosztów,
nadmieniając, że 69% przychodów to środki od sponsorów, zaś 56 % kosztów pochłaniają
wynagrodzenia i pochodne. Ponadto Pan Prezes omówił również jakie są cele klubu na
przyszłość: cele sportowe i marketingowe oraz jakie są założenia budżetowe,
podkreślając, że klub kładzie duży nacisk na ciągłe pozyskiwanie sponsorów. Przedstawił
też dotychczasowych sponsorów klubu.
Na podstawie udzielonych informacji Komisja odbyła dyskusję. Dodatkowe pytania
w tej sprawie zgłaszali radni: Tomasz Pitucha, Anna Ryfka, Zdzisław Drozd, Zbigniew
Ławniczak, Zbigniew Jurkowski, Eugeniusz Bielak i Przewodniczący Komisji Dariusz
Sadowski, natomiast odpowiedzi na pytania radnych udzielali: Prezes M.Szmit oraz Z-ca
Prezydenta Miasta Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak.
Radny T.Pitucha pytał m.in. o transmisje telewizyjne, czy spółka ma z tego tytułu
dochody oraz o zasadność stawiania wyższych celów i czy ich osiąganie ma przełożenie
na wpływy, jakie klub będzie wówczas otrzymywał ze Związku Piłki Ręcznej. W
odpowiedzi Prezes M.Szmit wyjaśniał, że odnośnie transmisji meczów to klub
współpracuje z telewizją internetową "Zobacz TV" oraz TVP Sport, która transmituje 14
najlepszych meczów w sezonie. Natomiast odnośnie większych wpływów ze Związku to za
wygranie Mistrzostw Polski Związek nie daje dodatkowych środków, ale klub ma udział w
zyskach z transmisji meczów i za ubiegły rok była to kwota 100 tys. zł, zaś w przypadku
wygranej w Pucharze Polski Związek daje stałą kwotę i w ubiegłym roku była to kwota 50
tys. zł. W przypadku europejskich pucharów trzeba wręcz dopłacać, tak samo nie jest
rentowny udział w Lidze Mistrzów, ale samo dostanie się do fazy grupowej powoduje już
dużo lepszy start do rozmów ze sponsorami.
W związku z pytaniem radnej A.Ryfki o to czy klub planuje zatrudnienie nowych
zawodniczek i ile spośród obecnych kontraktów kończy się wraz z końcem sezonu, Pan
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Prezes odpowiadał, że kilka kontraktów wygasa, ale z większością zawodniczek są one
przedłużane, gdyż klub dobrze funkcjonuje w obecnym składzie i nie ma na razie w
planach zmian.
Na pytanie Przewodniczącego Komisji D.Sadowskiego czy jest możliwość
włączenia zawodniczek młodszych, w wieku szkolnym, do I drużyny, Pan Prezes
odpowiadał, że są takie plany, ale musi to być robione systemowo i kompleksowo, taka
piramida jest wprowadzana stopniowo i są takie zamierzenia na przyszłość, gdyż są
utalentowane zawodniczki na różnych poziomach. Natomiast odnośnie pytania
Przewodniczącego Komisji o to czy klub przewiduje zwiększenie zakresu szkolenia
młodzieży, tak aby zdolne i wyszkolone przez klub zawodniczki zasilały później I drużynę,
Pan Prezes dodał, że musi to być robione racjonalnie i poprzedzone analizą bo
zwiększenie ilości zawodniczek w Akademii i ich szkolenie przez dobrych trenerów wiąże
się z kosztami i koniecznością zapewnienia niezbędnej infrastruktury, a jest też
uzależnione od ilości chętnych. Na pewno jest potencjał, ale trzeba to wszystko
"poukładać".
Przewodniczący Komisji D.Sadowski stwierdził, że patrząc na strukturę przychodów
i kosztów klubu to jak na warunki lubelskie, gdzie są mocno ograniczone możliwości
pozyskiwania nowych sponsorów, utrzymuje się ona na wysokim poziomie, choć na pewno
byłoby lepiej gdyby udało się pozyskiwać 50% potrzebnych środków od sponsorów.
Poziom finansowania klubu jest jednak satysfakcjonujący.
W związku z pytaniem radnego Z.Drozda o wyniki juniorów w ostatnich 3 latach,
Pan Prezes odpowiedział, że prześle te informacje drogą mailową. Natomiast odnośnie
pytania radnego T.Pituchy czy założenia dotyczące szkolenia dzieci i młodzieży pod kątem
zasilania klubu w przyszłości wyszkolonymi w Lublinie zawodniczkami, zostały ujęte w
Strategii Rozwoju Sportu, odpowiedzi udzieliła Z-ca Prezydenta Miasta Pani Beata
Stepaniuk-Kuśmierzak, która wyjaśniła, że członkowie Komisji będą również brać udział w
tworzeniu tego dokumentu i wówczas będzie można wnioskować w tej sprawie, a na razie
Strategia została przekazana w celu konsultacji do klubów sportowych.
Radny Z.Ławniczak wyraził z kolei opinię, że miasto samo nie udźwignie wszystkich
kosztów związanych ze sportowym szkoleniem młodzieży i potrzebna jest współpraca
z Urzędem Marszałkowskim i Ministerstwem Sportu i Turystyki. Dobrze pomyśleć o szkole
mistrzostwa sportowego, ale trzeba to ustalić na wyższym poziomie.
W odpowiedzi Z-ca Prezydenta Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak zapewniła, że
miasto jest otwarte na wsółpracę z Panem Marszałkiem i Panem Ministrem i choćby
wspólne starania o boiska na terenie LKJ są przykładem na to, że taka współpraca jest
możliwa.
Adn. 2.1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
został przedstawiony przez Skarbnika Miasta Panią Irenę Szumlak, która udzieliła też
odpowiedzi na dodatkowe pytanie radnego T.Pituchy, dotyczące samego przeksięgowania
środków. Natomiast w odpowiedzi na pytanie radnego T.Pituchy, dotyczące
termomodernizacji szkoły muzycznej – czy nie była ona już wcześniej wykonywana,
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Tadeusz Dziuba wyjaśnił, że nie było
wcześniej termomodernizacji szkoły, a jest już duży problem z niedogrzanym II piętrem
budynku.
Komisja jednogłośnie – 10 osób „za” - opowiedziała się za pozytywną opinią dla
powyższego projektu uchwały.

- 3 Adn. 2.2.
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20
grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, został
decyzją Komisji poddany pod głosowanie, bez przeprowadzania dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujące się”.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.30.
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