BRM-III.0012.8.12.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 12/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 3 września 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 o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019
roku (druk nr 372-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019
rok (druk nr 369-1).
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 370-1).
5. Projekt Stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie dofinansowania przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy stadionu żużlowego w Lublinie (druk
nr 396-1).
6. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Przystępując do omówienia Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin
za I półrocze 2019 roku członkowie Komisji przeszli od razu do dyskusji.
Radny Zdzisław Drozd pytał o dwa zadania z budżetu obywatelskiego,
a dotyczącego modernizacji boisk przy szkołach podstawowych nr: 20 i 31 i pytał czy
możliwe jest dołożenie środków, tak aby od razu wykonać instalację pozwalającą na
nawadnianie boiska przy SP nr 20.
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Tadeusz Dziuba odpowiedział,
że brakuje na to środków, gdyż i tak 10 zadań z tego budżetu nie będzie zrealizowanych, a
nawadniać można jak w przypadku innych placówek również ręcznie, zaś co do boiska
przy SP nr 31 to po zmianie dokumentacji wyszła dużo wyższa kwota realizacji zadania,
tak więc realizacja zadania zostaje przełożona na przyszły rok.
W związku z uwagami radnego Eugeniusza Bielaka co do zadań z budżetu
obywatelskiego realizowanych na Felinie, w tym drodze, która nie jest tak potrzebna jak
np. dobre dojście dla dzieci z tyłu szkoły, żeby nie chodziły tam po błocie, Z-ca
Prezydenta Miasta Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak odpowiedziała, że trudno
polemizować z celowością wykonywania zadań, które są realizowane z inicjatywy
mieszkańców i oni sami za tym głosowali, gdyż taki jest sens tworzenia budżetu
obywatelskiego.
W podsumowaniu przyjęto zapis, że Komisja zapoznała się z Informacją o przebiegu
wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku.
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Adn. 2.
Komisja zapoznała się z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
Adn. 3.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
został poddany pod dyskusję.
Z-ca Prezydenta Miasta Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak poinformowała, że
będzie jeszcze autopoprawka do projektu, w której będą dodatkowe środki dla klubów na
rozstrzygnięcie konkursów i promocję miasta poprzez sport. Przewodniczący Komisji
Dariusz Sadowski podziękował w imieniu Komisji Pani Prezydent i Panu Prezydentowi za
te środki.
Ponadto radny Eugeniusz Bielak poruszył sprawę MOTOR-u Lublin i pytał czy
został rozliczony poprzedni prezes klubu z tego co robił w zakresie przedłużania umów, że
nie przedłużył umów z niektórymi młodszymi piłkarzami i odchodzą oni z klubu oraz tego,
że przedłużał kontrakty ze starszymi piłkarzami, którzy aż tak się nie starają.
Radny Zbigniew Ławniczak natomiast wyrażał wątpliwości czy obecny prezes
będzie dostatecznie zorientowany w samym wyborze składu osobowego drużyny, czy
sama znajomość spraw finansowych będzie wystarczająca. Radny mówił też, że ważne
dla przyszłości drużyny jest znalezienie sponsora strategicznego.
Z-ca Prezydenta Miasta Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak wyraziła zdanie, że
lepiej by było o problemach i przyszłości klubu porozmawiać na zwołanej w tym celu
dodatkowej komiji, na którą mógłby być zaproszony obecny prezes klubu i mógłby się on
odnieść do wszystkich pytań i wątpliwości członków Komisji oraz przedstawiciel Rady
Nadzorczej spółki.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski zaproponował zwołanie dodatkowej
komisji w tej sprawie, na której zostanie omówiona aktualna sytuacja w klubie, kwestie
sportowe i przyszłość drużyny. Przewodniczący Komisji zaproponował termin 17 września
o godz. 16. Ostatecznie ustalono, że posiedzenie odbędzie się 17 września o godz. 15:15.
Przedmiotowy projekt uchwały został przez Komisję zaopiniowany pozytywnie,
głosami: 7 „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
poddany pod głosowanie.
W związku z pytaniem radnego Zdzisława Drozda o najważniejsze zmiany w
prognozie finansowej, Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława
Puton poinformowała, że największe zmiany to zwiększenie środków na renowację i
remont kamienicy przy ul. Rybnej 7, zwiększenie wydatków na rewitalizację Parku
Ludowego oraz na rozubudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszarów
specjalnej strefy ekonomicznej.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 3 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Adn. 5.
W punkcie dotyczącym projektu Stanowiska Rady Miasta Lublin w sprawie
dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki budowy stadionu żużlowego w
Lublinie głos zabrał radny Zbigniew Ławniczak, który wyraził zdanie, że z takiego
stanowiska nic nie wynika bo nie wiadomo przecież jaka kwota jest potrzebna i najpierw
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powinien być zrobiony kosztorys tego zadania. Zdaniem radnego należałoby też się
spotkać i uzgodnić wszystko z zawodnikami: kiedy by się to miało odbywać, ile trwać
i gdzie w tym czasie mieliby jeździć.
Poddany pod głosowanie projekt Stanowiska został zaopiniowany przez Komisję
pozytywnie, w głosowaniu: 6 „za”, 1 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.00.
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