BRM-III.0012.8.10.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 10/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 4 czerwca 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-u członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecna była radna Monika Kwiatkowska.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z listą obecności
osób zaproszonych (zał. 3).
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2018
rok (druk nr 309-1), po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego
rewidenta.
2. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2018 rok zostało poddane pod dyskusję.
Głos w tej sprawie zabierali i pytania zadawali radni: Zdzisław Drozd, Tomasz Pitucha i
Eugeniusz Bielak. Radny Zdzisław Drozd pytał o miejskie spółki sportowe – jakie zadania
i cele udało się zrealizować Zarządom tych spółek, jaki jest ich stan finansowy i czy
przewidywane są jakieś zmiany. Radny Tomasz Pitucha z kolei mówił o tym, że suma
bilansowa na koniec roku wyniosła 6 mld zł, z czego udział majątku stałego 97,4, zaś
majątek obrotowy był na poziomie 2,6% i w związku z tym pytał jak te parametry się
zmieniały na przestrzeni ostatnich 3 lat, czy majątek obrotowy był w innych proporcjach.
Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława Puton
poinformowała, że ma wiedzy aby udzielić szczegółowych informacji na temat spółek
sportowych, ale ma dane, że w przypadku SPR Lublin S.A. strata finansowa na koniec
2018 roku wynosiła 3 mln 216 tys. zł, w przypadku MOTOR-u Lublin wyniosła ponad 2191
tys. zł, a w przypadku a odnosząc się do pytania radnego T.Pituchy odpowiedziała, że w
ostatnich 2-3 latach udział procentowy majątku trwałego zwiększył się w stosunku do
środków obrotowych.
Radny Eugeniusz Bielak poruszył sprawę spółki MOTOR Lublin, wnioskując o jej
zlikwidowanie, gdyż przekazywane na nią pieniądze miejskie są marnotrawione.
Poddane pod głosowanie Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2018 rok zostało
zaopiniowane pozytywnie, głosami: 6 "za", 4 "przeciw", 0 "wstrzymujących się".
Adn. 2.
W ramach spraw wniesionych członkowie Komisji, radni: Zbigniew Ławniczak,
Bartosz Margul, Leszek Daniewski, Piotr Choduń, Zdzisław Drozd i Przewodniczący
Komisji Dariusz Sadowski rozważali kwestię omówienia na jednym z kolejnych
posiedzeń komisji sytuacji w jakiej się znajduje obecnie spółka MOTOR Lublin i jej dalszej
przyszłości. Radni zastanawiali się nad ewentualnym zaprzestaniem dotowania spółki
przez miasto i jej likwidacją, bądź też finansowaniu tylko juniorów do lat 21. Radny Leszek
Daniewski zwracał uwagę, że budżet i zaległości drużyny MOTOR-u są porównywalne z
drużyną SPR-u, która gra w ekstraklasie i przynosi miastu dużą renomę, a której wydatki
są nieporównywalnie wyższe. Radny Zdzisław Drozd wyarażał zdanie, że zmniejszenie
dotacji uzdrowiłoby sytuację w klubie bo drużyna w IV lidze rozgrywkowej nie powinna
dostawać tak dużych pieniędzy. Radny Piotr Choduń z kolei przyznawał, że piłka nożna

- 2 -

to jest biznes, ale najważniejsze to stworzyć w mieście odpowiednią strukturę – piramidę
szkoleniową, do której będą wybrane najlepsze kluby czy stowarzyszenia i najlepsi
zawodnicy i miasto będzie im pomagało tak aby później grali w reprezentacyjnej drużynie,
a kiedy grają znani już miejscowi zawodnicy to to się przekłada na ilość i wsparcie kibiców
oraz frekwencję na meczach i za tym też idą pieniądze z biletów.
Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki Pan Jakub Kosowski informował członków
Komisji o dwóch źródłach finansowania spółki MOTOR oraz o wysokości przekazanych jej
przez miasto w 2018 roku środków.
W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski wyraził
opinię, że każda dyscyplina sportowa ma swoją specyfikę i piłka nożna ma swoją i na
pewno jeśli chodzi o sport młodzieżowy to większość kosztów ponoszą rodzice, ale na
pewno w przypadku tej dyscypliny sportu o porozumienie będzie trudniej i tutaj będą
większe emocje niż w przypadku dyscyplin gdzie są zainwestowane mniejsze środki.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14.45.
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