BRM-III.0012.8.7.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 7/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 23 kwietnia 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-u członków Komisji, zgodnie
z załączonymi listami obecności (zał. 1 i 2). Nieobecny był radny Eugeniusz Bielak
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z listą obecności
osób zaproszonych (zał. 3).
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku (druk nr 226-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019
rok (druk nr 237-1).
4. 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 238-1).
5. Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk znajdujących się na
terenie Gminy Lublin (druk nr 252-1).
6. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpieliskach
znajdujących się na terenie Gminy Lublin (druk nr 253-1).
7. Informacja na temat imprezy turystycznej Sezon Lublin 2019.
8. Informacja na temat aplikowania przez miasto Lublin o organizację
Mistrzostw Europy Juniorów w Lekkiej Atletyce w 2022 roku.
9. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku została przez
Komisję przyjęta bez przeprowadzania dyskusji.
Adn. 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok zostało poddane pod
dyskusję.
Radny Zdzisław Drozd pytał o to czy został już przekazany do użytku tor rowerowy
przy ul. Janowskiej, ile na niego wydano i co zostało tam zrobione oraz kiedy został
przekazany innemu podmiotowi. Pan Arkadiusz Nahuluk Dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem odpowiedział, że jedyne wydatki związane z torem były
związane z postępowaniem zwrotowym i nie było tam wydatków inwestycyjnych. W
związku z uwagami radnych: Z.Drozda i T.Pituchy, że w uchwale jest zapis o wydatkach
związanych z remontem toru, Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Pan Jakub
Kosowski wyjaśnił, że chodziło o doprowadzenie toru do stanu używalności po kilku
latach kiedy nie były tam prowadzone żadne prace modernizacyjne i konserwacyjne, tak
żeby fundacja, która go przejęła mogła tam prowadzić określone działania. Natomiast na
pytanie radnego Z.Drozda odnośnie prac modernizacyjnych przy basenach na
aquaparku, dlaczego nowe baseny już wymagają takich prac i czy nie powinny być one
zrobione w ramach gwarancji, Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski wyjaśnił, że o ile
Mu wiadomo to był tam problem z wentylacją, a Pani Dyrektor Marzena Szczepańska –
Z-ca Dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśniła, że baseny mają już 4 lata
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i był tam faktycznie problem z wentylacją więc przekazywane środki mają poprawić
regulację powietrza.
Komisja zaopiniowała Sprawozdanie pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Adn. 3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
został przedstawiony przez Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości Panią
Mirosławę Puton, a następnie poddany pod dyskusję.
Dodatkowe pytanie do projektu zgłosił radny Tomasz Pitucha, który odnosząc się do
środków przeznaczonych na infrastrukturę strefy ekonomicznej pytał jaki ma być zakres
tych prac. W odpowiedzi Z-ca Dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich Pani Ewa
Urbanowicz poinformowała, że chodzi o rozbudowę sieci drogowej dla potrzeb
komunikacji zbiorowej, w tym m.in. przebudowę ul.Grygowej, gdyż tam nie były wykonane
wszystkie zaplanowane wydatki na rok 2018 i zostały przeniesione na rok 2019. W ramach
tego projektu będzie zrobiona przebudowa ul. Grygowej wraz z wiaduktami, przebudowa
skrzyżowania Dr. Męcz. Majdanka i Lotnicza oraz skrzyżowania Dr. Męcz. Majdanka
i Grabskiego, wyznaczenie buspasów, przebudowa całego ronda Lubelskiego Lipca
i zakup taboru. Jest to duży projekt na ponad 200 mln zł.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Adn. 4.
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: 6 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Adn. 5.
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie
Gminy Lublin został poddany pod dyskusję. Radny Leszek Daniewski pytał o to czy
wykaz kąpielisk dotyczy też rzek oraz czy od momentu ich ustanowienia będą miały już
zapewniony dozór ratowniczy i kto sprawuje opiekę medyczną.
Pani Blanka Rdest-Dudak Z-ca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska
wyjaśniła, że organizatorem kąpielisk jest spółka MOSiR i zarówno kąpielisko w ośrodku
Marina jak i na Słonecznym Wrotkowie mają "ruszych" od 10 czerwca, zaś uchwała
dotyczy okresu od początku czerwca do końca września. Kwestia zapewnienia dozoru
ratowniczego leży w gestii organizatora kąpieliska, a opiekę medyczną zapewnia też
ratownik. Na pytanie radnego L.Daniewskiego o kąpieliska nad rzeką Bystrzycą, Pani
Dyrektor B.Rdest-Dudak odpowiedziała, że wszystkie utworzone na terenie miasta
legalne kąpieliska, niezależnie czy nad Zalewem czy nad rzeką powinny być zgłoszone
przez organizatora i przyjęte uchwałą, zaś co do obiekcji radnych: L.Daniewskiego
i Z.Ławniczaka co do korzystania przez MOSiR ze zbiornika, który jest w zarządzie Wód
Polskich, Pani Dyrektor B.Rdest-Dudak zapewniała, że nie ma tu kolizji. Radny
Z.Ławniczak mówił o możliwości zorganizowania debaty z przedstawicielami
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat wzajemnej współpracy z
miastem i kompetencji jakie ma każdy z podmiotów w zakresie karzystania ze zbiornika, a
dodatkowo na temat terenu okalającego Zalew, który jest zaniedbany i zanieczyszczony.
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Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0
„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Adn. 6.
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego na kąpieliskach
znajdujących się na terenie Gminy Lublin został poddany pod dyskusję. Na pytanie
radnego L.Daniewskiego o to czy termin czerwcowy jest ustawowym terminem na
rozpoczęcie sezonu kąpielowego, Pani Dyrektor B.Rdest-Dudak odpowiedziała, że
z wnioskiem w tej sprawie występuje też organizator. W związku z informacją
Przewodniczącego Komisji Dariusza Sadowskiego, że termin od początku czerwca do
końca września jest terminem ustawowym, Pani Dyrektor dodała, że to jest termin
ustawowy, w ramach którego organizator sam decyduje kiedy uruchamia kąpieliska.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Adn. 7.
Szczegółowych informacji na temat imprezy turystycznej Sezon Lublin 2019,
odbywającej się w Lublinie dniach 26 kwietnia – 5 maja, udzieliła Komisji Z-ca Dyrektora
Wydziału Sportu i Turystyki Pani Iwona Haponiuk, która przedstawiła pokrótce
składające się na tę imprezę wydarzenia, które w tym roku w dużej mierze nawiązują do
rocznicy Unii Lubelskiej i poinformowała, że udział w nich jest bazpłatny. Pani Dyrektor
mówiła też o długich przygotowaniach do imprezy, które obejmowały m.in. rozpatrzenie
wszyskich 400-tu ofert jakie wpłynęły, z których miasto wybrało ostatecznie 280. Impreza
cieszy się bardzo dużym powodzeniem, a jej koszty to ok. 200 tys. zł., z czego część jest
przeznaczona na utworzenie nowej strony internetowej. Dodatkowo Dyrektor Wydziału
Sportu i Turystyki Pan Jakub Kosowski oraz Kierownik Referatu ds. turystyki Pani
Agata Patoleta informowali o ciekawostce jaka się wiąże z pokazaniem monidła obrazu
Unii Lubelskiej w oryginalnych rozmiarach na placu przed dawnym "pedetem".
Na pytanie radnego Leszka Daniewskiego czy informator był wysyłany w formie
książkowej bądź informacja o imprezie drogą mailową do lubelskich szkół, Pani Dyrektor
I.Haponiuk poinformowała, że nie ma tak dużego nakładu, aby go rozsyłać po szkołach,
ale informacja mailowa zostanie rozesłana.
Radny L.Daniewski poruszał też problem dużego zaśmiecenia terenu wokół
Zalewu i wzdłuż ścieżki rowerowej i tego jak ten teren się prezentuje przed sezonem
i planowanym spływem kajakowym. Dyrektor J.Kosowski poinformował, że przekaże te
uwagi zarządcy terenu. Przewodniczący Komisji D.Sadowski nadmienił, że jest to duży
problem, warty rozwiązania jeszcze przed zbliżającym się weekendem majowym i sam
również porozmawia na ten temat z Prezesem MOSiR-u, a swoją drogą będzie okazja
żeby poruszyć tę sprawę na wyjazdowym posiedzeniu komisji Sportu w dn. 7 maja br.
Komisja zapoznała się z przedstawioną Informacją na temat imprezy turystycznej
Sezon Lublin 2019.
Adn. 8.
Informację na temat aplikowania przez miasto Lublin o organizację Mistrzostw Europy
Juniorów w Lekkiej Atletyce w 2022 roku przedstawił Dyrektor Wydziału Sportu
i Turystyki Pan Jakub Kosowski, który poinformował, że do końca lutego miasto złożyło
bardzo obszerny wniosek aplikacyjny, zawierający wszystkie informacje, jakich
potrzebowała Europejska Federacja. Wniosek został przygotowany przez grupę osób,
które brały udział w organizacji Mistrzostw Polski seniorów w lekkiej atletyce w ubiegłym
roku. W chwili obecnej miasto przeszło już I etap procedury i dalej rywalizują ze sobą
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cztery miasta z sześciu, które były wcześniej. Poza Lublinem jest to Jerozolima, Mińsk
i szwedzkie miasto Umea. W sierpniu w Lublin będzie wizytował zespół Europejskiej
Federacji LA i w listopadzie już zapadnie decyzja na Komitecie Wykonawczym.
Komisja zapoznała się z przedstawioną Informacją.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.00.
Protokołowała:
Marta Garbińska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

