BRM-III.0012.8.18.2020
P R OT O K Ó Ł
nr 18/VIII/2020
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 28 stycznia 2020r.
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. Zapoznanie się z działalnością klubu UKS „Widok” Lublin, w szczególności
w zakresie sportu seniorskiego.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w okresie od początku
kadencji do końca 2019 roku.
3. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Informacje na temat działalności klubu UKS „Widok” Lublin, w szczególności w
zakresie sportu seniorskiego, przedstawił Komisji Prezes Zarządu klubu Pan
...............
. Pan Prezes mówił, że stowarzyszenie działa już prawie 20 lat i
kształci dzieci i młodzież z terenu Czubów i Poręby. W jego ramach działa drużyna
seniorska kobiet, grająca w II lidze. Do niedawna była to jedyna sekcja kobieca w Lublinie.
Jest to sport niszowy jeżeli chodzi o piłkę nożną kobiet i koszty występu w różnych
rozgrywkach są duże. Otrzymana dotacja od miasta w tym roku wyniosła 23 tys. zł, ale jest
ona zbyt niska co powoduje, że klub rozważa rozwiązanie tej drużyny, co będzie przykre i
dla wieloletniego trenera i dla kobiet w niej grających i o ile w drużynach dzieci i młodzieży
szkolnej rodzice mogą ponieść brakujące koszty, o tyle wśród młodych kobiet, które
dopiero zaczęły pracę bądź uczą się jeszcze i mają inne duże wydatki jest z tym problem
bo nie chcą ponosić dodatkowych kosztów, związanych z grą. W porównaniu z dotacjami,
otrzymanymi przez inne kluby, działające w Lublinie otrzymana dotacja jest za niska żeby
myśleć o rozwoju tej drużyny. Ponadto niewiele ponad tysiąc złotych brutto na
wynagrodzenie trenera (1122 zł), który musi jeździć po całej Polsce i często w weekendy
od rana do wieczora być w drodze to jest bardzo niska kwota. Drużyna w chwili obecnej
zajmuje 4 miejsce na 11 zespołów w rundzie jesiennej. Pan Prezes ustosunkowywał się
następnie do wypowiedzi i pytań radnych: Anny Ryfki, Piotra Chodunia, Tomasza
Pituchy, Zbigniewa Ławniczaka, Piotra Popiela, Leszka Daniewskiego
i Przewodniczącego Komisji Dariusza Sadowskiego.
Na pytanie radnego P.Chodunia czy klub ma umowę i współpracuje z MOTOR-em,
Pan Prezes potwierdził, że jest zawarta umowa i Ci zawodnicy, którzy będą się wyróżniać
mogą pójść później do MOTOR-u, zaś w odniesieniu do pytania o relacje z pozostałymi
drużynami piłki nożnej kobiet Pan Prezes dodał, że są w tej chwili trzy kluby piłki nożnej
kobiet, ale klub współpracuje z pozostałymi, a nie rywalizuje. Jeśli chodzi o dziewczęta w
wieku 15-20 lat to jest w Lublinie ok. 80 zawodniczek.
Odpowiadając na pytania radnego T.Pituchy jak wygląda poziom sportowy na różnych
poziomach w porównaniu z drużynami chłopców MOTOR-u Lublin, Pan Prezes
informował, że klub Widok Lublin stawia przed sobą inne cele, ale odnosząc się do jakości
szkolenia można powiedzieć, że ok. 80% wyszkolonych przez lata w klubie chłopców gra
dalej w piłkę nożną. Co do składek rodziców to wynoszą one 120 zł. miesięcznie.
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Na pytanie radnego P.Chodunia o to czy zawodnicy przechodzą też do Łęcznej, Pan
Prezes potwierdził, że tak, ale klub otrzymuje ekwiwalent za ich wyszkolenie.
Radny Tomasz Pitucha podziękował Prezesowi Zarządu klubu za pracę wszyskich
szkoleniowców, którą można określić jako pracę społeczną. Pan Prezes przyznał, że
dotacje uzyskiwane w latach poprzednich były większe, w chwili obecnej kwota ok. 40 tys.
zł. byłaby niezbędna żeby zagwarantować najważniejsze wydatki klubu, tak aby "zamknąć
budżet na zero", a przyznana kwota jest dużo niższa niż potrzeby klubu.
Na pytanie radnego Zbigniewa Ławniczaka o to czy klub nadal korzysta z boiska w
Dąbrowicy, Pan Prezes przyznał, że owszem, dzierżawi to boisko, a poza tym korzysta
jeszcze z boiska przy ul.Diamentowej, gdzie grają chłopcy do 18 roku życia i z boiska przy
Bursztynowej, które jednak jest w fatalnym stanie. Co do proporcji we wpływach
pieniężnych to 70% pochodzi ze składek rodziców, a mniej niż 10% z dotacji.
Radny Z.Ławniczak pytał również o to jak wygląda w chwili obecnej sprawa budowy
boisk na terenie LKJ, które miały być realizowane z budżetu obywatelskiego.
Kierownik referatu ds. Sportu w Wydziale Sportu Pan Jarosław Daniewski
poinformował o bezpłatnym udostępnianiu przez miasto jednostek dla poszczególnych
klubów i łączna wartość tych ostatnich udostępnionych klubowi Widok jednostek na sezon
to kwota ok. 45 tys. zł. Klub dostaje też dotację na boiska sztuczne przy Arenie i w I
półroczu tego roku jest to kwota 56 tys. zł. Dodatkowo klub dostaje środki na szkolenie
dzieci i łącznie z miasta klub otrzymuje pomoc na kwotę 230 tys. zł. Natomiast co do
planów wykonania boisk na terenie LKJ to miasto jest w trakcie ustalania wszystkich
rzeczy bo jeszcze kluby zgłaszają swoje uwagi i potrzeby. Trwają jeszcze uzgodnienia co
ma zawierać kompleks boisk i w jakiej kolejności będą one powstawały.
W związku z pytaniem radnego Piotra Popiela o to z jakich obiektów korzysta klub,
Pan Prezes uściślił, że jest to boisko przy SP nr 51 (boisko sztuczne przy
ul.Bursztynowej), boisko przy ul. Diamentowej, które spełnia warunki do tego żeby mogły
być rozgrywane mecze, boisko w Dąbrowicy oraz boiska na Orlikach, z których klub może
bezpłatnie korzystać.
W podsumowaniu dyskusji Przewodniczący Komisji stwierdził, że poza tym, że jest
problem z infrastrukturą to jest też problem z brakiem środków w budżecie miasta, które
nie są wystarczające aby zabezpieczyć potrzeby wszystkich klubów. Ze swej strony
poprosił przedstawicieli Wydziału Sportu o wnikliwe przyjrzenie się sytuacji klubu Widok
Lublin przy kolejnym podziale środków, tak aby umożliwić klubowi dalsze funkcjonowanie
również w zakresie sportu seniorskiego i zaproponował zapis, że Komisja zapoznała się z
działalnością klubu UKS Widok Lublin.
Adn. 2.
Po zapoznaniu się przez członków Komisji z przedstawionym projektem sprawozdania
z działalności Komisji w okresie od początku kadencji do końca 2019 roku swoje
propozycje poprawek zgłosił radny Leszek Daniewski.
Komisja jednogłośnie (9 osób „za”) przyjęła przedstawiony projekt sprawozdania
wraz z wniesionymi w trakcie posiedzenia poprawkami.
Adn. 3.
Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezesa Rejonowego WOPR w Lublinie, z dn.
9 stycznia br., znak: L.Dz.WOPR/1/W/2020, skierowane do Prezydenta Miasta Lublin, w
sprawie nieodpłatnego użyczenia obiektów AQUA Lublin dla organizacji 54 Letnich
Mistrzostw Polski w Ratownictwie Wodnym w okresie 12-14 czerwca 2020r.
W nawiązaniu do przedstawionego pisma radny Tomasz Pitucha pytał o bliższe
informacje na temat tego jak zawarty w piśmie wniosek został przez MOSiR rozpatrzony

- 3 -

i jakie decyzje zostały podjęte. Prezes Zarządu spółki MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie
Pan Jacek Czarecki wyjaśnił, że są dwa źródła finansowania imprez na obiektach
MOSiR-u: komercyjne, kiedy dany podmiot sam opłaca korzystanie z obiektu oraz drugi,
finansowany z budżetu miasta, kiedy miasto zawiera z ośrodkiem umowę i wykupuje tzw.
jednostki preferencyjne na poszczególnych obiektach. MOSiR nie może bezpłatnie
użyczać obiektów. Kierownik referatu ds. sportu Pan J.Daniewski poinformował, że
sprawa jest jeszcze w trakcie uzgadniania, ale na obecną chwilę nie ma zagrożenia, że
mistrzostwa nie będą mogły się odbyć.
Radny Piotr Popiel poruszył temat debaty, jaka miała miejsce w końcu 2019 roku,
która doprowadziła do decyzji o konieczności opracowania koncepcji przebudowy terenu
ośrodka Marina. Radny wyraził zdanie, że zadanie to nie powinno trafić do MOSiR-u, a do
Wydziału Inwestycji i Remontów. Radny dopytywał Prezesa MOSiR-u jakie jest Jego
zdanie na ten temat. W odpowiedzi Prezes Zarządu spółki MOSiR „Bystrzyca”
w Lublinie Pan Jacek Czarecki przedstawił jak wygląda sytuacja finansowa spółki i jakie
najważniejsze zadania jest w stanie zrealizować, nadmieniając, że jak na razie priorytetem
dla MOSiR-u są wydatki związane z remontem AQUA Lublin, przygotowaniem toru
żużlowego do sezonu czy remontem monitoringu na hali Globus. W związku z uwagami
radnego P.Popiela o braku toalet na terenie dawnego ośrodka Marina, Pan Prezes
zapowiedział, że postara się rozwiązać ten problem. Radny Leszek Daniewski wyrażał
zaniepokojenie tym, że miasto nie stara się o zagwarantowanie środków na realizację
zadania dotyczącego zagospodarowania terenu ośrodka Marina.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski poinformował członków Komisji o tym,
że planuje zrobić, w miesiącu marcu br., posiedzenie wyjazdowe komisji na temat sportu
osób niepełnosprawnych, które odbyłoby się w siedzibie Integracyjnego Centrum Sportu
i Rehabilitacji „Start” w Lublinie przy Al.Piłsudskiego 22.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.30.
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