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Lublin, 31 maja 2019 r.

Pani Monika Kwiatkowska
Pan Marcin Nowak
Pan Piotr Popiel
Radni Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Jarosława Pakuły
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.140.2019

Odpowiadając na interpelację Państwa Radnych z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie
zawodów motocrossowych na torze przy ul. Janowskiej, a także związanych z nimi
działaniami Zarządu Spółki MOSiR uprzejmie wyjaśniam:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. nie posiadała
wiedzy o przeznaczeniu toru na organizację imprezy zawodów motocrossowych w dniu
19 maja 2019 r. i nie wydawała zgody na jej organizację.
W tym miejscu wyjaśnić należy, iż Spółka MOSiR w dniu 27 sierpnia 2018 r. na
podstawie umowy użyczenia przekazała tor rowerowy Bike Park zlokalizowany przy
ul. Janowskiej Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie celem realizacji działalności statutowej
prowadzonej przez Fundację. W tym dniu strony podpisały także protokół zdawczo-odbiorczy
i od tego dnia podmiotem bezpośrednio zarządzającym ww. obiektem jest Fundacja Rozwoju
Sportu w Lublinie. Z postanowień umowy wynika, iż obecny administrator obiektu nie jest
zobligowany do informowania Spółki o rodzaju planowanej imprezy. Jednak postanowienia
ww. umowy wymagają zgody Spółki na zmianę przeznaczenia części toru.
Z uwagi na to, iż zawody motocrossowe były imprezą organizowaną przez Fundację
Rozwoju Sportu, która jest obecnie użytkownikiem obiektu przy ul. Janowskiej, Spółka
MOSiR nie wydawała żadnej decyzji dotyczącej tej imprezy.
Z informacji udzielonych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,, Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z o.o. wynika, iż o organizacji zawodów motocrossowych Spółkę
poinformował pismem z dnia 17 maja 2019 r. Prezes Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie.
Pismo wpłynęło do Spółki 17 maja 2019 r. i poprzedzone było wcześniejszym wezwaniem
Fundacji do złożenia pisemnych wyjaśnień w tej sprawie.
Do czasu posiedzenia Komisji Sportu,Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin,
która odbyła się 7 maja 2019 r. na stadionie Arena Lublin oraz pojawienia się informacji
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w mediach, żaden z Członków Zarządu nie posiadał wiedzy o przygotowaniu obiektu Bike
Parku pod organizację zawodów motocrossowych.
Jak wyjaśniła, Spółka MOSiR Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie nie kierowała do
Niej żadnego wniosku o wyrażenie zgody na organizację zawodów motocrossowych.
Jedynie pismem z dnia 25 marca 2019 r. z datą wpływu 28 marca 2019 r. Fundacja
Rozwoju Sportu zwróciła się do Spółki o wyrażenie zgody na przeprowadzenie prac na
potrzeby przygotowania torów dla rowerów typu MTB oraz torów z przeszkodami dla
biegaczy, na co Spółka pismem z dnia 2 kwietnia 2019 r. wyraziła zgodę. Ww. pismo
skierowane do Spółki, było zaadresowane na Członka Zarządu Pana Krzysztofa
Komorskiego. Odpowiedź została udzielona przez dwóch Członków Zarządu:
Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Kasprzaka oraz Członka Zarządu Pana Krzysztofa
Komorskiego i była oparta na postanowieniach umowy użyczenia pomiędzy Spółką,
a Fundacją Rozwoju Sportu.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,, Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. poinformował
ponadto, iż na dzień 12 czerwca 2019 r. zaplanowana jest kontrola Państwowej Inspekcji
Nadzoru Budowlanego, celem ustalenia czy
doszło do naruszenia jakichkolwiek
przepisów w zakresie przeznaczenia części toru na zawody motocrossowe, co pozwoli
Zarządowi Spółki podjąć odpowiednie kroki.
Na marginesie wyjaśnić należy, iż Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,, Bystrzyca”
w Lublinie Sp. z o.o. działa w formie spółki kapitałowej, której zasady funkcjonowania
uregulowane są w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 505 z późn.zm.), dalej ksh.
Jak wynika z art. 201 ksh spółkę z o.o. reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy Zarząd.
Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Natomiast kwestię zasad
reprezentacji reguluje art. 205 ksh, z którego wynika, iż jeżeli zarząd jest wieloosobowy,
sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeżeli umowa spółki nie zawiera żadnych
postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane
jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie
z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być
dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.
W Spółce MOSiR do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie
z prokurentem.
W skład Zarządu Spółki wchodzą:
Pan Jacek Czarecki- Prezes Zarządu
Pan Mirosław Kasprzak- Wiceprezes Zarządu
Pan Krzysztof Komorski – Członek Zarządu

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki
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