BRM-III.0012.8.6.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 6/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 26 marca 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 161-1).
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
(druk nr 162-1).
3. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów
środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i
trwania na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20
(druk nr 164-1).
4. Informacja na temat stanu przygotowań miasta Lublin do organizacji Turnieju
Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20.
5. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
został przedstawiony przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Panią
Mirosławę Puton. Dodatkowe pytania zgłaszali radni: Zdzisław Drozd, Tomasz Pitucha
oraz Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski, zaś na pytania odpowiadali: Z-ca
Prezydenta Miasta Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Pani Dyrektor M.Puton oraz Zca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki Pani Iwona Haponiuk.
Radny Z.Drozd wraz z Przewodniczącym Komisji D.Sadowskim pytali o środki w
kwocie 80 tys. zł przeznaczone na projekt związany z kibicami, o to jakiej grupy kibiców
dotyczy i na co konkretnie środki będą przeznaczone. W odpowiedzi Pani Dyrektor
I.Haponiuk wyjaśniła, że środki są przeznaczone dla kibiców piłki nożnej i ten projekt
społeczny, realizowany już od kilku lat jest inicjatywą samych kibiców. Jego celem jest
integracja i aktywizacja kibiców. Na uwagę radnego Z.Drozda, że dobrze jakby program
objął również kibiców innych sportów, Pani Dyrektor I.Haponiuk odpowiedziała, że projekt
wypłynął od kibiców, którzy wyrażali takie zapotrzebowanie i nikt nie broni innym
środowiskom wychodzenia z takimi projektami. Dodatkowo Pani Prezydent B.StepaniukKuśmierzak poinformowała, że projekt był inicjatywą kibiców, ale też PZPN-u, ministra
sportu i był realizowany we współpracy z miastem Lublin. Ratusz szukał formuły na
wsparcie tej inicjatywy i właśnie tym narzędziem była inicjatywa lokalna. Na dodatkowe
pytanie radnego T.Pituchy o sposób finansowania Pani Dyrektor I.Haponiuk
poinformowała, że jest on finansowany w formule dotacyjnej i konkursowej.
W związku z pytaniem radnego T.Pituchy o powody zmniejszenia rezerwy celowej
na wydatki oświatowe, Pani Dyrektor M.Puton wyjaśniła, że jest do spowodowane
zmniejszeniem subwencji oświatowej o ponad 2 mln zł (2 mln 207 tys. zł) i 1 mln zł został
zdjęty z rezerwy, a pozostała kwota poszła z innych źródeł.
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Przewodniczący Komisji D.Sadowski pytał ponadto o zwiększenie o kwotę 20
mln zł. przychodów z tytułu emisji obligacji z jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę
przychodów z tytułu kredytu z EBI i z czego to wynika, czy to jest tańszy instrument
finansowy (70 mln pochodzi z emisji obligacji, a o 20 mln jest mniejszy kredyt z EBI).
Pani Dyrektor M.Puton poinformowała, że kredyt z EBI jest elementem tańszym
niż oprocentowanie z tytułu emisji obligacji, natomiast po przeanalizowaniu realizacji
zadań i możliwości rozliczenia się trzeba było zwiększyć emisję obligacji bo do emisji
obligacji są zakontraktowane konkretne zadania, które są jeszcze realizowane.
Radny T.Pitucha pytał dodatkowo o zadanie "premia frekwencyjna", związane z
Radą Dzielnicy Bronowice, co to jest za zadanie. W odpowiedzi Pani Dyrektor M.Puton
poinformowała, że jest to premia związana z dużą frekwencją przy wyborach rad dzielnic i
pięć rad zostało w ten sposób wyróżnionych.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
głosami: 9 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Adn. 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 od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Adn. 3.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia uprawnień do bezpłatnych przejazdów
środkami lokalnego transportu zbiorowego wykonywanych w ramach przewozów
zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w okresie organizacji i trwania
na terenie Miasta Lublin Turnieju Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 został poddany
pod dyskusję.
Radny Zdzisław Drozd pytał czy w ramach bezpłatnych przejazdów będą mogli
jeździć wszyscy mieszkańcy Lublina, wybierający się na mecze i gdzie będą przystanki,
skąd można pojechać. W odpowiedzi Pan Grzegorz Malec Dyrektor Zarządu
Transportu Miejskiego informował, że autobusem będzie mógł jechać każdy kibic, który
dysponuje biletem na mecz, a autobusy będą odjeżdżały z parkingu przy al.Unii
Lubelskiej. Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski wyraził nadzieję, że te
dodatkowe kursy autobusowe, które będą kursowały bezpośrednio na stadion, rozładują
korki i przyczynią się do polepszenia wizerunku miasta w oczach przyjeżdżających na
mecze kibiców.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
głosami: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Adn. 4.
Szczegółowe informacje na temat przygotowań miasta do organizacji Turnieju
Finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20 przedstawił w formie ustnej i multimedialnej
Miejski Koordynator ds. bezpieczeństwa Pan Dariusz Działo, który poinformował, że
miastami gospodarzami Mistrzostw jest poza Lublinem jeszcze Bydgoszcz, Bielsko-Biała,
Gdynia, Łódź i Tychy, przy czym w Lublinie będą rozgrywane mecze grupy A i C. Pan
D.Działo omówił terminarz rozgrywanych na lubelskim stadionie meczów oraz informował
gdzie będą boiska treningowe (stadion Wisły Puławy, Lublinianki, Areny Lublin i Górnika
Łęczna), jak wygląda sprzedaż biletów, kto może korzystać z bezpłatnych przejazdów w
dni meczowe, gdzie będą parkingi oraz skąd komunikacja będzie zabierała kibiców
(targowisko przy al. Unii Lubelskiej), a także omówił najważaniejsze zmiany w organizacji
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ruchu. Z darmowej komunikacji będą mogli korzystać wolontariusze, kibice posiadający
bilet na mecz, przedstawiciele PZPN i FIFA. Pan D.Działo nadmieniał, że na parkingu przy
stadionie Areny będzie też parking dla autokarów i osób niepełnosprawnych. Ponadto Pan
Koordynator przedstawił program wolontariatu, sposoby informowania mieszkańców o tym
wydarzeniu oraz strony internetowe, dotyczące Mistrzostw.
Radny Zdzisław Drozd wyrażał zdziwienie faktem, że drużyny będą dojeżdżały na
treningi aż do Puław, a radny Tomasz Pitucha, który dopytywał o szczegóły związane z
przygotowaniem boiska i trybun Lublinianki, proponował jednocześnie rozważenie
możliwości wspólnego oglądania w Lublinie na stadionie w dniu otwarcia Mistrzostw
meczu z udziałem Polski oraz pytał o darmową dystrybucję biletów w ramach akcji
promocyjnej i włączenie się innych miast z województwa w promocję Mistrzostw.
Pan D.Działo wyjaśniał, że co do biletów to nie jest to proste gdyż ani PZPN ani
FIFA nie chcą mówić na dzień dzisiejszy ile biletów będą mogły przekazać na cele
promocyjne.
Ekspert Prezydenta Miasta Pan Marek Lembrych poruszył problem nałożenia się
na siebie dwóch imprez sportowych w dn. 26 maja, kiedy to są zaplanowane również
zawody ekstraligii żużlowej i proponował rozmowy na temat zmiany terminu rozgrywek
żużlowych, na co Miejski Koordynator D.Działo odpowiedział, że nie jest to możliwe z
uwagi na narzucone już klubowi żużlowemu terminy, związane ściśle z transmisjami
telewizyjnymi.
W związku z pytaniem radnego Leszka Daniewskiego odnośnie tego jak wygląda
współpraca w oddziałem lubelskim PZPN w przygotowywaniu Mistrzostw oraz o to czy
Urząd Marszałkowski pomaga w ich organizacji, Pan D.Działo poinformował, że PZPN i
FIFA nie angażują w to oddziałów miejscowych, a współpracują bezpośrednio z miastem i
MOSiR-em, zaś co do Urzędu Marszałkowskiego to wspierał on jedynie działania
marketingowe, a nie jest dopuszczony do udziału w organizacji.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski podkreślał w swojej wypowiedzi, że
ważne jest aby miasto zadbało w kontaktach roboczych o zapewnienie realizacji w trakcie
trwania Mistrzostw swoich interesów, związanych z promocją miasta. Odnośnie sugestii,
że dobrze by było zorganizować w Lublinie wspólne oglądanie meczu otwarcia, Pani
Katarzyna Głuszak-Kozłowska Kierownik Arena Lublin odpowiedziała, że nie będzie to
możliwe z uwagi na oddanie stadionu na czas Mistrzostw do wyłącznej dyspozycji FIFa.
Adn. 5.
Komisja przyjęła do wiadomości pisma–opinie na temat projektu uchwały nr 164-1,
przesłane przez: Prezesa Oddziału ZNP w Lublinie (z dn. 5.03.br.), Przewodniczącą Rady
OPZZ Województwa Lubelskiego (z dn. 11.03.br.), Z-cę Przewodniczącego Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni (z dn. 18.03.br.) oraz
Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Województwa Lubelskiego (z dn. 19.03.br.).
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.20.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

