BRM-III.0012.8.17.2019
P R OT O K Ó Ł
nr 17/VIII/2019
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 17 grudnia 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 uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 542-1), wraz z autopoprawką (druk nr 542-2).
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 543-1), wraz z autopoprawką (druk nr 543-2).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019
rok (druk nr 556-1).
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 druk nr 557-1).
5. Przyjęcie planu pracy komisji na 2020 rok.
6. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok, wraz z
autopoprawką, został poddany pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd podnosił problem
zbyt małej ilości środków przeznaczonych w budżecie miasta na sport w porównaniu z
rokiem poprzednim i pytał o przyczyny takiego stanu rzeczy. Dyrektor Wydziału Budżetu
i Księgowości Pani Mirosława Puton odpowiedziała, że wiąże się to z dużymi
wydatkami, a w roku 2020 dojdą jeszcze wydatki, których nie było w roku 2019, poza tym
zwiększa się wynagrodzenia wszystkim pracownikom w urzędzie i podległych mu
jednostkach, a udział miasta w podatkach PIT praktycznie pozostanie na poziomie roku
2019. Na razie nie ma więc możliwości przyznania większej puli środków na sport, ale
jeżeli w ciągu roku taka możliwość się pojawi to sport zostanie dofinansowany.
Przewodniczący Rady Sportu Pan Tadeusz Łoboda przedstawił następnie
stanowisko Rady Sportu w sprawie projektu budżetu. Rada zwróciła uwagę, że na sport w
projekcie przeznacza się mniej środków niż w roku ubiegłym, ale jest pewna
niesprawiedliwość związana z tym, że na sportowe spółki miejskie przeznacza się w
dalszym ciągu duże środki. Zdaniem Pana Przewodniczącego 3 mln zł mniej na sport to
aż po 30% mniej dotacji dla każdego klubu. W związku z tym Rada proponuje aby w
przypadku gier zespołowych część zadań, związanych z przygotowaniem hal sportowych
do zawodów przerzucić na MOSiR "Bystrzyca", który ma odpowiednie zaplecze kadrowe.
Wiadomo też, że niektóre inwestycje nie będą zrealizowane więc nie warto wydawać
środków na procedury przetargowe.
Radny Tomasz Pitucha pytał o opłaty za gospodarowanie odpadami i przyczyny
wzrostu o 1 200 tys. zł dochodów w tym zadaniu, czy jest to związane ze wzrostem opłat.
Radny pytał też o budowę budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej, w
czyim posiadaniu są obiekty sportowe przy szkole, czy w posiadaniu szkoły czy klubu
sportowego, kto za to płaci i czy wydawanie środków na tego typu obiekty jest zasadne.
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W odpowiedzi Pani Dyrektor M.Puton informowała, że nie przewiduje się obecnie
wzrostu opłat za wywóz odpadów, choć zapewne w przyszłym roku zmienią się zasady
gospodarowania odpadami, ale kwota 1 200 tys. zł. jest przeznaczona na funkcjonowanie i
zbilansowanie istniejącego systemu.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski dodał, że chodzi o uszczelnienie
systemu, bo jest luka pomiędzy liczbą osób zgłaszanych w deklaracjach, a liczbą osób
faktycznie zamieszkujących w danym miejscu. Jest więc tzw. szafa strefa. Ponadto
znowelizowana została ustawa i miasto musi płacić zwiększone opłaty w sytuacji kiedy nie
są właściwie segregowane odpady, a jest z tym duży problem i w wielu sytuacjach nie są
one segregowane w sposób prawidłowy.
Odnośnie boiska przy ul.Magnoliowej Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub
Kosowski poinformował, że jest ono w zarządzie dyrekcji szkoły i to ona użycza obiekty
klubowi na podstawie umowy.
Radny Piotr Popiel nawiązał do pisma, przesłanego do dyrektora Wydziału Sportu
przez stowarzyszenie "Vrotcovia", które podnosi, że ma srebrny certyfikat Związku Piłki
Nożnej, a dotację w roku 2019 otrzymywało na poziomie zaledwie 11 tys. zł, podczas gdy
inne kluby, np. "Lublinianka" otrzymywały znacznie wyższą. W związku z tym radny pytał o
przyczyny takiej różnicy skoro klub Vrotcovia dysponuje wspomnianym odznaczeniem.
Dyrektor J.Kosowski wyjaśniał, że certyfikaty PZP-nu nie są związane z wynikami
sportowymi, ma to jedynie świadczyć o spełnieniu pewnych wymagań. Pan Dyrektor
przyznał jednocześnie, że dotacja zależy od ilości zgłoszonych osób, które są objęte
szkoleniem, a nie od całkowitej liczby członków klubu bądź stowarzyszenia. Przy
przyznawaniu dotacji brana jest pod uwagę liczba zespołów zgłoszonych do rozgrywek,
liczba dzieci trenujących, a także wynik sportowy, także jest kilka czynników branych pod
uwagę.
W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski
przypomniał o przyjętych wnioskach Komisji, dotyczących zwiększenia nakładów na sport
w budżecie miasta na 2020 rok i wyraził nadzieję, że w trakcie roku budżetowego uda się
te środki zwiększyć.
Radny Leszek Daniewski nawiązując do zapisów w autopoprawce, w zadaniach
realizowanych przez spółkę MOSiR i zapisu, że zakłada się dalszy remont alejek na
terenie ośrodka Marina, wyraził zdanie, że lepiej zamiast słowa "zakłada się" napisać, że
będzie kontynuowany remont alejek i opracowana koncepcja zagospodarowania ośrodka.
Tak samo zamiast słów "proponuje się" w dziale gospodarka komunalna powinno być
zapisane, że będzie wykonany montaż kamery przy budynku ośrodka zdrowia.
Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława Puton wyjaśniła, że
takie zapisy widnieją jedynie w uzasadnieniu do projektu uchwały, ale uwagi Pana
Radnego zostaną uwzględnione.
Radny Piotr Popiel wyraził krytyczną opinię wobec faktu, że środki na wykonanie
nad Zalewem wiaty dla Morsów oraz dla rowerzystów były w budżecie zapisane, a MOSiR
przeznaczył je na inne cele. Ponadto radny mówił o tym, że przez dwa lata była w
budżecie miasta pozycja "opracowanie przebudowy ul. Nałkowskich" i Zarząd Dróg i
Mostów nie realizował tego zadania, po czym w obecnym budżecie jest tylko "wykonanie
remontu na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej" i nie ma nic o planach wykupienia
gruntów.
Po wyczerpaniu dyskucji przystąpiono do głosowania. Projekt uchwały, wraz z
autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 3 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”.
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Adn. 2.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, wraz z
autopoprawką, został decyzją Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały, wraz z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie,
głosami: 7 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Adn. 3.
Członkowie Komisji nie zgłaszali żadnych pytań w związku z zapisami projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok. W związku z
powyższym przystąpiono do zaopiniowania projektu.
Projekt uchwały został 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 zostł decyzją
Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 1 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Adn. 5.
Komisja jednogłośnie (10 osób „za”) opowiedziała się za przyjęciem przedłożonego
projektu planu pracy komisji na 2020 rok.
Adn. 6.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski poinformował o piśmie Rady Sportu
Miasta Lublin, w którym wyraża ona swoje poparcie dla wniosku Osiedlowego
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej "Vrotcovia" w sprawie zmiany planowanej nawierzchni
na modernizowanym boisku przy SP nr 30 z tartanowej na nawierzchnię ze sztuczną
trawą, z pozostawieniem aktualnych wymiarów boiska. Sprawę wyjaśnił szczegółowo
Przewodniczący Rady Sportu Pan Tadeusz Łoboda. Na pytanie Przewodniczącego
Komisji D.Sadowskiego na jakim etapie jest teraz sprawa remontu boiska, Dyrektor
Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Tadusz Dziuba odpowiedział, że nie jest to
jeszcze realizowane, gdyż w czasie kiedy była robiona dokumentacja koszt przebudowy
boiska był znacznie mniejszy niż w chwili obecnej kiedy potrzebne są na to dużo większe
środki. Przy szkole jest boisko wielofunkcyjne, a nie ma boiska do piłki nożnej. Radny
Tomasz Pitucha podkreślał, że jest to ważne zadanie do realizacji gdyż na osiedlu nie ma
innego boiska do piłki nożnej i poza dziećmi ze szkoły (1200 dzieci) z boiska mogliby
korzystać mieszkańcy całego osiedla. Radny Piotr Choduń wyjaśnił, że są tam dwa
boiska i poza tym nieczynnym, które nie może być na razie remontowane ze względu na
duże koszty jest jeszcze drugie asfaltowe, które już od dawna też nie funkcjonuje na
dobrych zasadach i chodzi właśnie o to miejsce żeby tam stworzyć warunki do
realizowania lekcji wychowania fizycznego i udostępniać je dzieciom z os. Nałkowskich.
Miałoby to być boisko wielofunkcyjne, na którym można przeprowadzać zajęcia z gier
zespołowych w różnych dyscyplinach sportowych. Skupienie się na razie na tym miejscu
jest dobre bo zabezpiecza doraźnie potrzeby szkoły. Zdaniem radnego do czasu
wygospodarowania pieniędzy na remont dużego boiska do piłki nożnej najsensowniejsze
jest przygotowanie boiska wielofunkcyjnego. Radny Leszek Daniewski mówił o tym, że
powinno się też brać pod uwagę zdanie dyrekcji szkoły, czy jest to i dla niej dobre
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rozwiązanie. Na pytanie radnego czy szkoła jest zadowolona z takiej propozycji, Dyrektor
T.Dziuba odpowiedział, że jest zadowolona. Radny Piotr Popiel wyraził ubolewanie, że
majątek miejski niszczeje i nie służy mieszkańcom.
W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się również z informacjami na
temat organizowanej przez Wydział Sportu akcji „Zima w mieście”. Informacje przedstawiła
Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu Pani Iwona Haponiuk, która poinformowała, że ruszyły
już zapisy na zajęcia, które będą przeprowadzane przez miasto w okresie ferii zimowych
i jest duże zainteresowanie nimi. Jest 1800 miejsc na różnych zajęciach typu warsztaty,
półkolonie, zajęcia sportowe. Jest też możliwość zwiedzania miasta. Miasto ma 17-tu
partnerów do organizacji tych zajęć i planuje wydać na to ok. 70 tys. zł. Poza tym będą
czynne baseny w okresie ferii i są dwa otwarte lodowiska. Swoją ofertę przygotował też
Wydział Kultury, a Wydział Oświaty zadbał o to żeby w stołówkach zapewnić w tym czasie
dożywianie. Na pytanie radnego Leszka Daniewskiego czy szkoły też biorą udział w tej
akcji, Pani Dyrektor I.Haponiuk wyjaśniła, że szkoły też się włączają, ale za
pośrednictwem stowarzyszeń, gdyż umowy mogą być podpisywane tylko ze
stowarzyszeniami.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości pismo Sekretarza Miasta
Lublin z dn. 5 grudnia 2019 roku, znak: OR-ZU-II.0015.8.11.2019, zawierające odpowiedź
na dezyderat komisji, podjęty na posiedzeniu w dn. 19 listopada br., a dotyczący zakupu
ze środków budżetu miasta maszyny startowej, celem jej wykorzystania na obiektach
MOSiR „Bystrzyca”.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.00.
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