BRM-III.0012.8.13.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 13/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 17 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. Podsumowanie działalności spółki MOTOR Lublin S.A. i wyniku sportowego
klubu MOTOR Lublin w sezonie 2018/2019.
2. Informacja na temat aktualnej sytuacji spółki i klubu.
3. Założenia i cele do osiągnięcia w sezonie 2019/2020.
4. Sprawy wniesione.
Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski, w związku z brakiem uwag i wniosków
do proponowanego porządku posiedzenia przystąpił do jego realizacji, zaznaczając, iż jest to
posiedzenie nadzwyczajne dedykowane sprawom spółki MOTOR Lublin S.A. i klubowi. Głos
został oddany Prezesowi spółki MOTOR Panu Pawłowi Majce, który został poproszony,
aby według powyższych trzech punktów została dokonana analiza, podsumowanie i
wprowadzenie do dyskusji.
W ramach dyskusji jaka odbyła się na podstawie przedstawionych wiadomości, udział
wzięli następujący radni: Eugeniusz Bielak, Bartosz Margul, Zbigniew Ławniczak,
Zdzisław Drozd, Piotr Choduń, Piotr Popiel oraz Przewodniczący Komisji Dariusz
Sadowski. Dodatkowych informacji, w związku z pytaniami członków Komisji udzielali:
Prezes Zarzadu MOTOR Lublin S.A. Paweł Majka, Pani Beata – Stepaniuk – Kuśmierzak
– Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pan Łukasz Mazur – Dyrektor Biura Nadzoru
Właścicielskiego.
Pan Prezes Paweł Majka mówił we wstępie o braku awansu Motoru do wyższej klasy
rozgrywkowej, o kłopotach finansowych oraz o projekcie inwestycyjnym z użyciem środków z
Urzędu Miasta Lublin. Mówił też o potrzebie ściągnięcia większej liczby piłkarzy z regionu i
wzmocnieniu pionu szkolenia młodzieży, tak aby cała drużyna stanowiła komplet piłkarzy z
Lublina.
W odniesieniu do wypowiedzi Prezesa radny Eugeniusz Bielak zaznaczył, że nie ma
profesjonalizmu w wyczynie sportowym, że musi być dobry trener, który ściągnie zawodnika
również z niższej ligi oraz że zaplecze trenerskie w Lublinie jest dobre, ale nie korzysta się z
byłych zawodników ekstraklasy ani z trenerów z Lublina, którzy mogliby trenować. Powinna
być stworzona atmosfera i zespół. Natomiast zawodnik w wieku trzydziestu paru lat może być
asystentem a nie grać w piłkę, jeżeli nie ma przygotowania merytorycznego. Powinien być
również uzupełniony skład ataku, ponieważ nie może być tak, że są dwie bramki na dwa
mecze.

Radny Zdzisław Drozd zwrócił uwagę, że są nieustanne zmiany na stanowisku
trenerów i zawodników i w związku z tym ma pytanie, ilu ściągnięto nowych zawodników na
nowy sezon i czy Klub Motor ma trenera bramkarzy. Radny uważa, że powinno się stawiać na
zawodników z Lublina i zwrócić uwagę, że młodzi zawodnicy nie mają gdzie ćwiczyć z
powodu braku boisk oraz powinno być zwiększone dofinansowanie do Akademii Piłkarskiej
Motoru Lublin.
Radny Piotr Choduń wspominał o programie naprawczym, czyli o stawianiu na
nowych młodych zawodników i budowaniu nowych stadionów, że ściąganie właściwych
wzorców sportowych związanych z Lublinem jest właściwą drogą.
W odniesieniu do wypowiedzi radnych Pan Prezes Paweł Majka wyjaśnił, że średnia
całej drużyny to 26 lat i nie można odebrać drużynie zaangażowania. Natomiast czy będzie
awans czy nie, to się okaże w czerwcu, gdzie przewidziane są w niedługim czasie dwa
mecze. Zaznaczył, że Motor chce się otworzyć bardziej na drużyny lubelskie, w wyniku czego
w Lubliniance zostało wypożyczonych 4 zawodników, z kolei nowych zawodników przyszło
11-u, którzy systematycznie zbierają dla Motoru bramki i z pewnością w niedługim czasie
zostaną podpisane umowy z innymi klubami lubelskimi.
Radny Zbigniew Ławniczak wyraził swoje zadowolenie, że komisja w sprawie Motoru
w końcu doszła do skutku i uważa, że jeśli drużyna nie będzie się opierać na rodzimych
zawodnikach to nic z tego nie będzie.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski stwierdził, że wypożyczenie tak dużej
liczby ogranych już piłkarzy z Centralnej Ligii Juniorów nie było najlepszym posunięciem i
piłkarze z którymi podpisano 11 nowych kontraktów i tak przychodzą na jeden sezon i
opuszczą Lublin. A piłkarze ograni w Centralnej Lidze Juniorów powinni być bardziej
zaangażowani w klub i mieć szanse wejścia na boisko by grać dla Motoru Lublin. Radny
zgadza się z Prezesem, że to trener dobiera piłkarzy i że jest to rola Zarządu, bo to Zarząd
zatrudnia trenera i jest odpowiedzialny za kwestie związane z poziomem sportowym i
wynikami .
Radny Eugeniusz Bielak dodał, że 4 dobrych zawodników robi grę i wynik, a
oczekiwaniem radnego jest awans do pierwszej Ligii oraz że trzon drużyny jak i wypożyczenia
zawodników muszą być cały czas.
Pan Prezes Paweł Majka wyjaśnił, że jeśli chodzi o budżet na 2020 rok to spółka jest
już po wstępnej analizie projektu na 2020 rok. Jest tylko dylemat czy przedstawić budżet z
awansem czy bez. Co do umów sponsorskich, to klub będzie się starał, aby poziom był
podobny do roku 2018, ale trzeba mieć na uwadze że kolejny brak awansu wcale tego nie
ułatwi.
Radny Piotr Popiel zaznaczył, że na komisji przydałby się trener i poprosił o
informację na temat meczy, bo nie dostaje żadnych wiadomości.
Natomiast co do płynności spółki Prezes Paweł Majka wyjaśnił, że ma nadzieje iż
płynność będzie zachowana i wynagrodzenia będą wypłacane w terminach.
W swojej wypowiedzi Pani Beata Stepaniuk – Kuśmierzak – Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin zaznaczyła, że dzięki dużemu zainteresowaniu mieszkańców w ramach
budżetu obywatelskiego koncepcja boisk na Lubelskim Klubie Jeździeckim zyskała poparcie i
projekt jest realizowany.
W związku z brakiem dalszych pytań Komisja przyjęła zapis, że zapoznała się z
działalnością spółki MOTOR Lublin S.A., z jej wynikami, założeniami i celami oraz z
informacją na temat aktualnej sytuacji spółki i klubu.

W ramach spraw wniesionych Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego złożył wniosek o
wniesienie na kolejne posiedzenie Komisji Sportu RML tematu Bike Parku Lublin oraz
podjęcia stanowiska MOSiR w sprawie urządzenia startowego niezbędnego do
przeprowadzenia zawodów sportowych wraz z wypracowaniem kompromisu w sprawie
działek terenów zwróconych.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 15.15 do godz. 16.40.
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