BRM-III.0012.8.15.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 15/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 19 listopada 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-ciu członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecny był radny Leszek Daniewski.
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 511-1).
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 512-1).
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
4. Sprawy wniesione.
Punkt 3 porządku posiedzenia został wprowadzony (jednogłośnie – 9 osób „za”) w trakcie
posiedzenia Komisji.
Adn. 1.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
został poddany pod dyskusję. Pytanie do projektu zgłosił radny Zdzisław Drozd, który
pytał czy będzie jeszcze jakaś autopoprawka do projektu w sprawie zmian w budżecie.
Skarbnik Miasta Pani Irena Szumlak odpowiedziała, że będzie autopoprawka z dużymi
zmianami w oświacie, gdyż miasto musi jeszcze zdobyć kwotę 25 mln zł. na wszystkie
wydatki w oświacie do końca grudnia br., związane głównie z podwyżkami dla nauczycieli,
jako że subwencja nie pokryła tych wydatków.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
głosami: 6 „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 w wyniku
braku pytań został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Adn. 3.
Rezygnację ze stanowiska Wiceprzewodniczącej Komisji złożyła radna Monika
Kwiatkowska, składając jednocześnie propozycję wyboru na Wiceprzewodniczącego
Komisji radnego Piotra Chodunia. Radny zgodził się na udział w wyborach. Innych
kandydatur nie zgłoszono. W wyniku głosowania: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”
Wiceprzewodniczącym Komisji został radny Piotr Choduń.
Adn. 4.
W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z dokonaniami lubelskiego
sportowca Pana Jerzego Rosłowicza, obecnie emeryta, wcześniej wieloletniego
pracownika Politechniki Lubelskiej, który od 40 lat uprawia lekkoatletykę – biegi na
dystansie co najmniej 800 m i zdobywa wysokie nagrody w Mistrzostwach Polski, Europy
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i Świata w kategorii Masters (zarówno na stadionach jak i mistrzostwach halowych),
promując tym samym Lublin, którego jest mieszkańcem. Opowiadając o swojej pasji
i dokonaniach Pan J.Rosłowicz informował, że w ciągu ostatnich 14 lat zdobył ok. 25
medali w Mistrzostwach Polski, w tym kilka złotych, a jego koronny dystans to 1500 m. W
roku bieżącym zdobył złoty medal na Lekkoatletycznych Mistrzostwach Świata, które
odbyły się w Polsce, w Toruniu, na dystansie 8 km w biegach crossowych.
Pan J.Rosłowicz odpowiadał też na dodatkowe pytania radnych. Na pytanie radnej
Anny Ryfki o współpracę z Polskim Związkiem Lekkoatletyki i dofinansowanie swojej
działalności sportowej Pan J.Rosłowicz odpowiedział, że należy do Związku Weteranów
przy PZL, ale jest to raczej oficjalna współpraca, bez dofinansowania. Na pytanie radnego
Zdzisława Drozda, który przypominając dokonania byłego Prezydenta Miasta Pana
Leszka Bobrzyka pytał jednocześnie gościa czy ten sport pomaga w utrzymaniu zdrowia,
Pan J.Rosłowicz odpowiedział, że od dawna nie korzysta z usług medycznych i wizyt
u lekarzy gdyż nie potrzebuje i sport na pewno w tym pomaga. Radny Bartosz Margul
przyznał, że sam biegając od niedawna na krótkim dystansie tym bardziej podziwia
i docenia dokonania Pana J.Rosłowicza.
W związku z przedstawionymi dokonaniami Komisja zwróciła się do Pana Prezydenta
z prośbą o wyróżnienie Pana Jerzego Rosłowicza, który przez wiele lat kontynuował swoją
pasję pracując jednocześnie na lubelskiej uczelni i kontynuuje ją jako emeryt, zdobywając
cały czas nagrody i będąc wzorem zdrowego i aktywnego stylu życia dla innych.
Uhonorowanie lubelskiego sportowca mogłoby nastąpić np. podczas Mistrzostw Polski
jakie odbędą się w Lublinie w roku przyszłym.
Ponadto Komisja wysłuchała obecnych na posiedzeniu przedstawicieli klubu
motorowego KM Cross Lublin, w tym jego wiceprezesa Pana Filipa Więckowskiego,
którzy przedstawiając sytuację klubu oraz szczególne dokonania jego zawodników na
arenie krajowej i międzynarodowej, wysoki poziom sportowy w porównaniu z innymi
klubami w Polsce, a także duże koszty związane ze szkoleniem, udziałem w zawodach
i wyposażeniem w odpowiedni sprzęt i stroje wszystkich adeptów tego sportu, zwrócili się
do Komisji o poparcie złożonego przez nich wniosku w sprawie przyznania 200 tys. zł. na
organizację w Lublinie w roku przyszłym zawodów motocrossowych - memoriału pamięci
Zbigniewa Matysiaka oraz przyznanie środków w kwocie 150 tys. zł. na działalność klubu
– na utrzymanie toru, pomoc zawodnikom w pokryciu wszystkich niezbędnych wydatków,
na sprzęt klubowy, opłatę trenerów i akcje marketingowe.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski odnosząc się do zamiaru
zorganizowania zawodów motocrossowych w Lublinie, przypomniał o posiedzeniu Komisji
i omawianych problemach jakie wyniknęły po zorganizowanych w roku bieżącym
zawodach na torze Bike-Park Lublin nad Zalewem Zemborzyckim, w związku z brakiem
wcześniejszych uzgodnień z mieszkańcami tamtejszych terenów i przypomniał
o wnioskach z tego spotkania, do jakich doszło w obecności Prezesa Zarządu Fundacji
Rozwoju Sportu oraz przedstawicieli Rady Dzielnicy Zemborzyce, sprowadzających się do
tego, że następne tego typu zawody powinny być uzgadniane z mieszkańcami, a sami
mieszkańcy nie powinni być temu przeciwni w sytuacji jeżeli zawody odbywałyby się raz
w roku. Dlatego dobrze by było jakby klub już w tej chwili nawiązał kontakt z Fundacją
Rozwoju Sportu. W odpowiedzi Wiceprezes Klubu Pan F.Więckowski poinformował, że
nie jest to jedyna brana przez klub pod rozwagę lokalizacja następnych tego typu
zawodów.
Prezes Zarządu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. Pan Jacek Czarecki poinformował
z kolei, że zapadła już prawomocna decyzja o konieczności likwidacji wszystkich nasypów
na torze i ponowne ewentualne przygotowanie toru do takich zawodów oraz nawiezienie
ziemi wymagałoby wszystkich potrzebnych zgód, gdyż jest to inwestycja związana
z gruntem.
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Radny Zbigniew Ławniczak apelował aby w przypadku ponownej organizacji tego
typu zawodów nad Zalewem zrobiono już wszystko zgodnie z prawem i wymaganymi
procedurami.
Przedstawiciele klubu KM Cross odpowiadali też na dodatkowe pytania, zadawane
przez radnych: Annę Ryfkę, Monikę Kwiatkowską i Piotra Chodunia, a dotyczące ilości
szkolonych dzieci i młodzieży, częstotliwości zajęć, kosztów związanych
z przygotowaniem dziecka do treningów, jakie pokrywają rodzice czy potencjału
marketingowego zawodów, które się odbyły w roku bieżącym w Lublinie.
Informacji na temat dotychczasowych kwot jakie klub KM Cross Lublin otrzymywał na
swoją działalność w ramach dotacji z budżetu miasta udzielił Komisji Dyrektor Wydziału
Sportu Pan Jakub Kosowski, który mówił m.in., że w roku bieżącym klub otrzymał od
miasta 58 tys. zł.
W podsumowaniu Przewodniczący Komisji D.Sadowski zapowiedział, iż
zgłoszone przez klub wnioski będą brane pod uwagę przy pracy nad budżetem miasta na
rok 2020 i składaniu ewentualnych wniosków do projektu budżetu.
Następnie Komisja zapoznała się z odpowiedzią Z-cy Prezydenta Miasta Pana Artura
Szymczyka na dezyderat Komisji podjęty w dn. 15 października br. w sprawie zakupu
maszyny startowej, niezbędnej do organizacji zawodów na Bike Park Lublin przy
ul.Janowskiej i w odpowiedzi przyjęła kolejny dezyderat w tej sprawie, zaproponowany
przez Przewodniczącego Komisji D.Sadowskiego, o następującej treści:
Komisja ponownie zwraca się do Pana Prezydenta z dezyderatem o zakup ze
środków z budżetu miasta (koszt ok. 70 tys. zł.) przenośnej maszyny startowej,
podnosząc fakt, że byłoby to urządzenie o charakterze przenośnym, które mogłoby
być wykorzystywane przez spółkę MOSiR „Bystrzyca” na wszystkich zarządzanych
przez nią obiektach, działka na której jest miejsce startowe nie jest objęta zwrotami,
a zakup maszyny umożliwia wykorzystanie obiektu Bike Park Lublin na cele dla
jakich powstał i zwiększa jego atrakcyjność.
Powyższy dezyderat został przyjęty przez Komisję jednogłośnie – 8 osób „za”.
Również w ramach spraw wniesionych radny Eugeniusz Bielak poruszył sprawę
złej organizacji pracy i zarządzania w klubie MOTOR Lublin, odnoszącej się do
zawieranych kontraktów z zawodnikami i planowania obsady poszczególnych meczów,
w których zdaniem radnego nie wykorzystuje się potencjału wszystkich zawodników i nie
daje się im równych szans. Odnosząc się do uwag dotyczących organizacji pracy w klubie,
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Pan Łukasz Mazur poinformował, że nie jest
Jego rolą kwestionowanie decyzji trenera gdyż to trener rekomenduje Zarządowi klubu
jakich zawodników chciałby pozyskać, tak samo sprawa tego czy jeden zawodnik gra
częściej, a inny rzadziej to też są decyzje trenera bo trener odpowiada za zawodników, a
zarząd za koszty i na ich podstawie decyduje czy może pozyskać danego zawodnika czy
nie. Na poziomie spółki zapadają wszystkie tego typu decyzje. Przewodniczący Komisji
Dariusz Sadowski zwrócił uwagę aby rozliczać klub za wyniki, ale nie kierować do Pana
Dyrektora pytań, dotyczących kontraktów z zawodnikami i spraw sportowych gdyż nie jest
rolą Pana Dyrektora Ł.Mazura pilnowanie spraw dotyczących organizacji pracy w klubie
i zawierania kontraktów. Na pytanie radnego Zdzisława Drozda o powody, dla których
spółka tak późno przedstawiła swój bilans finansowy i wykazała się stratą finansową w
kwocie 1 700 tys. zł, Pan Dyrektor Ł.Mazur wyjaśnił, że opóźnienie wynikało z tego, iż
zmieniły się zasady składania sprawozdań, trzeba to robić elektronicznie i powinny być
one zaopatrzone elektronicznymi podpisami członków Zarządu, więc w przypadku spółki
MOTOR, w której skład zarządu uległ w ostatnim czasie zmianie zaważyły kwestie
techniczne. Natomiast w odniesieniu do straty finansowej Pan Dyrektor wyjaśnił, że wynika
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ona z podwyższenia kapitału spółki, co skutkuje tym, że wydatki są większe, a nie ma
faktycznie większego przychodu. Jednocześnie Pan Dyrektor uspokoił, że spółka
zachowuje cały czas płynność finansową. Radny Zbigniew Ławniczak zabierając głos
wyraził zdanie, że rozumie, że dla Przewodniczącego Komisji pewne pytania dotyczące
organizacji pracy w klubie są niewygodne, ale też Przewodniczący nie będzie mówić
radnemu jakie pytania ma prawo zadawać, a jakich nie. Przewodniczący Komisji
D.Sadowski w odpowiedzi wyjaśnił, że zwolnił jedynie Dyrektora Biura Nadzoru
Właścicielskiego z udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące kontraktów zawodników
i spraw sportowych, dotyczących klubu MOTOR Lublin, gdyż to nie leży w kompetencjach
Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, zaś o sprawy, które leżą w kompetencjach
Pana Dyrektora jak najbardziej można pytać. Radny Z.Ławniczak odpowiedział, że nie
leży w kompetencjach przewodniczącego komisji mówienie o co radny może pytać, a o co
nie, może on jedynie udzielić głosu bądź nie. Poza tym i tak może się zwrócić w tej
sprawie na piśmie do Prezydenta Miasta i zapewne się zwróci. Przy kolejnej próbie
wyjaśnienia tej kwestii przez Przewodniczącego Komisji radny Z.Ławniczak odpowiedział,
że nie będzie już w tej sprawie zabierał głosu i złoży skargę na Przewodniczącego Komisji,
że Mu uniemożliwia zabranie głosu. Przewodniczący Komisji D.Sadowski wyjaśnił, że
nie uniemożliwia zabrania głosu, jedynie prostuje wypowiedź radnego. Na ponowne
pytania Przewodniczącego Komisji o to czy radny chce zabrać głos, radny Z.Ławniczak
odpowiadał, że skończył już rozmowę z Przewodniczącym Komisji. Przewodniczący wniósł
o zaprotokołowanie, że radny nie skorzystał z prawa zabrania głosu. Ponadto Pan
Przewodniczący przypomniał, że Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego ma określone
kompetencje i zadania i poprosił o zadawanie pytań, dotyczących tych kompetencji.
Radny Eugeniusz Bielak nadmienił, że radni mają mandat i mają prawo się wypowiadać
w interesie kibiców i mieszkańców. Przewodniczący Komisji dodał, że przecież radny
E.Bielak wypowiada się wielokrotnie w trakcie posiedzenia i nikt Mu tego prawa nie
odbiera. Radny E.Bielak zarzucił jednak Przewodniczącemu Komisji, że wchodzi w słowo
i przerywa radnym ich wypowiedzi, a wypowiedź radnego Z.Ławniczaka komentował
w trakcie nie pozwalając na zadanie pytania. Przewodniczący Komisji zaproponował
zakończenie tego typu dyskusji.
Również w ramach spraw wniesionych głos zabrała obecna na posiedzeniu
mieszkanka Lublina – członek Rady Dzielnicy Kośminek, która poruszyła temat
przyjazdu do Lublina wycieczek, w tym i zagranicznych, proponując wprowadzenie
obowiązku korzystania przez nie z usług lubelskich przewodników miejskich. Mieszkanka
też wniosła o przygotowanie wizualizacji tego jak będzie wyglądała docelowo Droga
Męczenników Majdanka, z uwzględnieniem zieleni i rejonu obozu na Majdanku.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.30.
Protokołowała:
Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
Dariusz Sadowski

