BRM-III.0012.8.14.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 14/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 15 października 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 407-1).
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 408-1).
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. (druk
nr 443-1).
4. Informacja na temat funkcjonowania toru rowerowego Bike Park Lublin przy
ul. Janowskiej. (na wniosek Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego)
5. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
został poddany pod dyskusję. Pytania do projektu zgłaszał radny Zdzisław Drozd, który
pytał o powód zmniejszenia środków europejskich i czy przyznana subwencja oświatowa
pokryje wydatki na podwyżki dla nauczycieli. Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości
Pani Mirosława Puton odpowiedziała, że taka wysokość subwencji nie wystarczy na
wydatki związane z podwyżkami, natomiast zmniejszenie środków europejskich jest
związane z koniecznością przełożenia realizacji dwóch zadań na kolejne lata.
Na pytanie Przewodniczącego Komisji Dariusza Sadowskiego czy stosowne
aneksy do umowy zostały już przygotowane, Pani Dyrektor M.Puton wyjaśniła, że będą
wykonane po podjęciu uchwały przez Radę Miasta.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące 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
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Adn. 3.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 został poddany pod
dyskusję.
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Radny Tomasz Pitucha proponował wprowadzenie do projektu poprawki tj.
dopisanie w rozdziale 5, § 6 pkt 1 (w miejsce ppkt 8, a ppkt 8 stanie się podpunktem 9 itd.)
oraz w rozdz. 5, § 6, pkt 2 (w miejsce ppkt 5, a ppkt 5 stanie się podpunktem 6 itd.)
nowego zadania w brzmieniu: "promocja rodziny, małżeństwa, rodzicielstwa i ojcostwa". W
trakcie późniejszej dyskusji i w świetle udzielonych informacji zmodyfikował ten wniosek
proponując wprowadzenie tego zapisu w rozdz. 5 § 6, pkt 2 pod literą "k", która byłaby
dopisana. Radny proponował również drugą poprawkę, aby w całym dokumencie gdzie
jest napisane o liczbie organizacji, które otrzymały wsparcie słowo liczba zastąpić słowem
wykaz.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski pytał jakie wnioski strony społecznej
zostały w nowym programie uwzględnione.
Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej Pan Piotr Choroś poinformował, że
w przedmiotowym programie nie może się znaleźć nic co nie jest ujęte w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 i tylko z tego katalogu
zadań można korzystać, natomiast co do wniosków organizacji pozarządowych to
dotyczyły one konwencji ONZ i osób niepełnosprawnych. Odnosząc się z kolei do
propozycji zamiany słowa liczba słowem wykaz dodał, że ministerstwo od lat praktykuje
takie nazewnictwo i jest ono przyjęte w takim zapisie. Odnosząc się do propozycji
pierwszej poprawki radny Bartosz Margul wskazał w którym miejscu w programie jest już
zapis o wspieraniu rodziny, wobec czego wprowadzanie innych bardziej szczegółowych
zapisów nie jest potrzebne.
Obie poprawki zgłoszone przez radnego Tomasza Pituchę, poddane pod
głosowanie w formie wniosków zostały przez Komisję odrzucone. Pierwsza, dotycząca
wprowadzenia nowego zadania, głosami: 2 "za", 7 "przeciw", 0 "wstrzymujących się",
a druga głosami: 3 "za", 5 "przeciw", 0 "wstrzymujących się".
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
głosami: 4 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Adn. 4.
Komisja wysłuchała informacji przedstawicieli Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego
(przedstawionych przez Prezesa Zarządu klubu Pana Michała Sztembisa i Wiceprezesa
Pana Michała Kusińskiego) na temat historii związanej z użytkowaniem toru rowerowego
przy ul. Janowskiej oraz bieżących problemów, z jakimi boryka się klub w zakresie pełnego
wykorzystania możliwości jakie daje tor: przygotowania toru pod kątem organizacji na nim
zawodów rowerowych rangi krajowej (zakup maszyny startowej), zabezpieczenia środków
na działalność Bike Park Lublin (animacja i konserwacja toru) oraz zagwarantowania jego
ciągłego funkcjonowania w kontekście odzyskiwania działek przez byłych właścicieli.
W dyskusji jaka się odbyła na bazie przedstawionych informacji brali udział radni:
Leszek Daniewski, Tomasz Pitucha, Zbigniew Ławniczak oraz Przewodniczący Komisji
Dariusz Sadowski. Dodatkowych informacji, w związku z pytaniami członków Komisji,
udzielali: Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski, członek Zarządu MOSiR
"Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. Pan Krzysztof Komorski wraz z pracownikiem ośrodka
oraz Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Sportu Pan Marcin Bielski.
Radny Leszek Daniewski wyrażał opinię, iż tor rowerowy powinien spełniać swoją
funkcję i być obiektem udostępnianym tylko dla sportu rowerowego; w tym celu powinna
być zakupiona również maszyna startowa. Radny wyrażał również zadowolenie z faktu, że
torem zajęła się Fundacja Rozwoju Sportu, która współpracuje z klubem rowerowym
i swoimi działaniami sprzyja efektywnemu wykorzystaniu toru. Podobnego zdania był
radny Tomasz Pitucha, który wyrażał zadowolenie z faktu, że tor znowu spełnia swoją
funkcję rowerową, gdyż w tym celu powstał. Radny pytał o konserwację toru, która jest
istotna dla utrzymania obiektu w dobrym stanie. Radny Zbigniew Ławniczak,
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przypominając, że w miejscu gdzie powstał tor jest strefa ciszy, również podkreślał fakt, że
tor powinien służyć tylko sportowi rowerowemu. Radny dociekał jednak dlaczego akurat
Fundacji Sportu powierzono opiekę nad obiektem.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski nadmieniał, że obiekt ma duży
potencjał i dobrze, że dzięki Fundacji ponownie służy celom sportowym, z myślą o których
powstał. Przewodniczący Komisji dopytywał ponadto o sprawy, z którymi zwrócił się do
komisji w swoim piśmie klub rowerowy, a m.in. czy miasto zapewnia i finansuje animację
czyli pracę etatowych opiekunów do zajęć z dziećmi, jak wygląda sytuacja z korzystaniem
z odzyskanych przez właścicieli działek, na których znajduje się tor oraz pytał o plany
MOSiR-u odnośnie zakupu maszyny startowej i czy ewentualnie ta, która jest w
posiadaniu ośrodka spełnia wymogi i mogłaby być wykorzystywana.
Członek Zarządu spółki MOSiR "Bystrzyca" Pan Krzysztof Komorski
przedstawiał jak wygląda sytuacja z roszczeniami dotyczącymi działek, na których
znajduje się tor rowerowy i nadmieniał, że pomimo, iż prezesowi Bielskiemu udało się
dojść do porozumienia i do końca roku działka może być wykorzystywana pod tor to nie
gwarantuje dalszej możliwości dysponowania tymi odzyskiwanymi gruntami, a została już
odzyskana kolejna działka. Dodatkowo na takim terenie nie można realizować żadnych
inwestycji związanych z gruntem, a montaż maszyny startowej jest taką inwestycją. Stara
maszyna startowa, która jest w dyspozycji MOSiR-u nie spełnia natomiast wszystkich
niezbędnych wymogów. Pracownik MOSiR-u dodał, że używanie maszyny nie gwarantuje
bezpieczeństwa. W związku z pytaniem Przewodniczącego Komisji o koszt zakupu nowej
maszyny startowej Prezesi klubu poinformowali, że jest to koszt 10 tys. euro, a Pan
K.Komorski dodał, że trzeba jeszcze doliczyć koszty montażu maszyny, które wynoszą 7090 tys. zł.
Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Sportu Pan Marcin Bielski potwierdził
informacje dotyczące odzyskiwanych gruntów, mówiąc, że z jednym z właścicieli jest już
podpisana umowa na użyczenie działki do końca roku, a w sprawie drugiej odzyskanej
działki będzie przeprowadzona taka sama procedura.
Przewodniczący Komisji D.Sadowski zaproponował aby Komisja wystąpiła
z dezyderatem o udzielenie bieżącej informacji na temat stanu roszczeń właścicieli
działek, na których znajduje się Bike Park Lublin i czy urząd podjął już jakieś kroki w celu
kupna lub zamiany działek.
Radny Leszek Daniewski zapowiedział, że wniosek odnośnie zakupu przez miasto
maszyny startowej złoży na komisji Sportu w trakcie składania wniosków do projektu
budżetu na 2020 rok.
W związku z pytaniem Przewodniczącego Komisji Dariusza Sadowskiego o pomoc
finansową miasta dla klubu, w tym na zapewnienie animacji na torze, Dyrektor Wydziału
Sportu Pan Jakub Kosowski poinformował, że miasto dofinansowuje działalność klubu,
a animacja była zapewniona w ramach akcji lato w mieście czy przez dofinansowanie
wypoczynku.
W wyniku dyskusji Komisja przyjęła następujący dezyderat do Prezydenta Miasta:
Komisja zwraca się do Pana Prezydenta z prośbą o udzielenie informacji na temat
stanu prawnego działek, na których znajduje się Bike Park Lublin przy ul. Janowskiej, w
tym dwóch odzyskanych już przez właścicieli działek - jakie są plany miasta odnośnie
tych działek i czy toczą się kolejne postępowania zwrotowe. Ponadto Komisja wnosi o
zakup, ze środków znajdujących się w budżecie miasta, mobilnej maszyny startowej,
która mogłaby być wykorzystywana na różnych obiektach MOSiR „Bystrzyca”, w tym na
obiekcie Bike Park Lublin.
Dezyderat został przyjęty jednogłośnie – 10 osób „za”.
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Adn. 5.
Komisja zapoznała się z informacjami na temat przeprowadzonych imprez z cyklu
„Lato w mieście”, które przedstawiła Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu Pani Iwona
Haponiuk. Pani Dyrektor poinformowała m.in., że budżet tego zadania w samym Wydziale
Sportu wynosił 174 tys. zł, zaś środki rozdzielone pomiędzy 16 organizacji pozarządowych
opiewały na kwotę 124 tys. zł. Zapewniono ponad 4 tys. miejsc dla uczestników, choć
zainteresowanie było jeszcze większe, tak jak i potrzeby zgłaszane przez organizacje
przygotowujące poszczególne impreze były większe niż pozwalał przeznaczony na ten cel
budżet. Pani Dyrektor wymieniła imprezy i wydarzenia jakie się odbywały w ramach całej
akcji, nadmieniając przy tym które z nich cieszyły się największym zainteresowaniem
i poinformowała, że była też w tym celu uruchomiona strona internetowa ze wszystkimi
informacjami.
Adn. 5.
Radny Leszek Daniewski wraz z Przewodniczącym Komisji Dariuszem Sadowskim
przedstawili członkom Komisji pokrótce sylwetkę sportowca-amatora, byłego pracownika
Politechniki Lubelskiej, a od 30 lat również biegacza, który w swojej kategorii zdobył
I miejsce na Mistrzostwach Świata w Toruniu na 1500 m i zaproponowali aby zaprosić Go
na kolejne posiedzenie komisji, po to aby Komisja mogła zapoznać się z tym co robi
i z Jego wynikami sportowymi i ewentualnie mogła wystąpić do Prezydenta Miasta
o uhonorowanie tego sportowca Medalem Prezydenta Miasta. Członkowie Komisji przyjęli
tę propozycję.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 16.00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

