BRM-III.0012.8.20.2020
P R OT O K Ó Ł
nr 20/VIII/2020
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 3 marca 2020r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecni byli radni: Anna Ryfka i Leszek Daniewski.
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 uczelnianego AZS UMCS Lublin.
2. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Na wstępie Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski pogratulował Rektorowi
UMCS pięknie odnowionego wielofunkcyjnego obiektu jakim jest stołówka studencka
"Trójka". Rektor UMCS przyznał, że obiekt dobrze służy młodzieży, podziękował komisji
za przybycie i nadmienił, że klub AZS UMCS działa bardzo dobrze i jest prowadzony przez
kadrę młodych, podchodzących z zapałem do swojej pracy ludzi, którzy też swoją pracą
przyczyniają się do sukcesów klubu. Rektor podkreślił, że sam zawsze dążył do tego żeby
UMCS był kompletną uczelnią i miał też na wysokim poziomie, poza dydaktyką, również
działalność kulturalną i sportową. Jeśli chodzi o sport to w chwili obecnej UMCS jest już na
drugim miejscu wśród uniwersytetów w Polsce, za Uniwersytetem Warszawskim. Dumą
uniwerstetu lubelskiego w sporcie jest drużyna Pszczółka Polski-Cukier AZS UMCS Lublin.
Rektor przyznał, że miasto wspiera klub AZS UMCS finansowo i jest to dla klubu bardzo
duża pomoc, za którą klub i uniwersytet jest bardzo wdzięczny.
Następnie Prezes Klubu AZS UMCS przedstawił Komisji w formie ustnej
i multimedialnej (w formie prezentacji) strukturę finansowania klubu AZS UMCS,
z rozdzieleniem na poszczególne dyscypliny sportowe. Klub liczy blisko 1300 członków,
pracuje w nim 150 trenerów, a dziala w nim 8 sekcji drużynowych, 35 akademickich. Jest
to najlepszy klub lekkoatletyczny i pływacki w Polsce. Ogólnie klub zajmuje 6-e miejsce w
kraju jeżeli chodzi o szkolenie dzieci i młodzieży, a w swoich szeregach ma wielu bardzo
dobrych sportowców, których można oglądać na arenach ogólnopolskich i światowych.
Pan Prezes przedstawił jaka jest struktura finansowania w kolejności: koszykówki kobiet
(dotacja z UM wynosi 57 tys. zł.), piłki ręcznej kobiet (dotacja z UM to 110 tys. zł.), piłki
ręcznej mężczyzn (jest też dotacja z UM), futsalu mężczyzn (z UM dotacja w kwocie 130
tys. zł.), siatkówki kobiet (z UM dotacja w kwocie 110 tys. zł.) oraz koszykówki mężczyzn.
Ogólnie wpływy można przedstawić tak, że dotacja z Urzędu Miasta wynosi 42%, od
sponsorów klub pozyskuje 21%, z Urzędu Marszałkowskiego 7% i z UMCS 30%. Dotacje
to środki bezpośrednie, które są przekazywane w całości na cele sportowe.
Na bazie tych informacji Rektor UMCS poinformował członków Komisji
o zamierzeniach uczelni, dotyczących budowy nowego kampusu przy ul.Głębokiej
i zaprojektowanej w ramach tego kampusu hali sportowej, na którą uczelnia może zdobyć
50% potrzebnych nakładów z Ministerstwa Sportu i wspomniał, że jest to obiekt bardzo
potrzebny uczelni, ale uniwersytet nie ma niestety na ten cel środków własnych w kwocie
ok. 20 mln zł. i jest to duży problem. Rektor prowadził już rozmowy ze spółkami Skarbu
Państwa i z Prezydentem Miasta, który obiecał, że jak tylko sytuacja finansowa na to
pozwoli i będą większe wpływy z podatków to jest szansa pomocy i ze strony Urzędu.
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Radny Zbigniew Ławniczak podziękował Rektorowi UMCS za duży wkład pracy
i otwartość na młodych ludzi. Radny podziękował też Prezesom klubu AZS UMCS za ich
profesjonalną pracę i przedstawioną prezentację. Radny Tomasz Pitucha złożył swoje
wyrazy szacunku i przyznał, że miasto ma jednak znaczący udział w finansowaniu klubu,
ale widać, że środki są wykorzystywane w sposób bardzo efektywny. Radny Zdzisław
Drozd podkreślał, że uczelnia jest też pracodawcą dla dużej liczby osób w mieście i warto
ją wspierać finansowo. Należałoby też rozważyć jak można pomóc UMCS w realizacji
inwestycji sportowej jaką jest tak potrzebna młodzieży hala w kampusie przy ul.Głębokiej.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski nadmieniał, iż budowa hali jest tym
bardziej celowym działaniem, że jest już nawet przygotowana pełna dokumentacja wraz
z pozwoleniami na budowę i jest obiecane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.
Na prośbę radnego Bartosza Margula Prezes Zarządu AZS UMCS przedstawił
wizualizację tego obiektu, zaś co do pytań o potrzebne środki Rektor UMCS potwierdził,
że brakuje wkładu własnego w kwocie 20 mln zł, dlatego też prowadzi rozmowy
z Prezydentem Miasta, Marszałkiem oraz Ministrem A.Soboniem w sprawie pomocy
finansowej i ewentualnie pośrednictwa w pomocy ze strony jakiejś spółki państwowej.
Radny Piotr Choduń wyrażając uzanie dla władz uczelni oraz klubu za pracę
i duże sukcesy sportowe przypominał jednocześnie, że wiele obiektów w mieście wymaga
modernizacji i wiele placówek oświatowych boryka się z brakiem odpowiedniego zaplecza
sportowego. Radny mówił też o tym, że powinno się we wszystkich klubach, również w
AZS kłaść większy nacisk na nabór młodzieży z Lublina, która później może zostać na
dłużej w klubie i nie będzie uciekała do innych klubów.
Następnie radny Tomasz Pitucha zaproponował przyjęcie dezyderatu w sprawie
budowy hali sportowej w zaplanowanym do budowy kampusie przy ul.Głębokiej,
o następującej treści:
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM Lublin uważa za zasadne i celowe
wsparcie przez miasto Lublin budowy hali sportowej UMCS w kampusie przy ul.
Głębokiej i zwraca się do Prezydenta Miasta Lublin o wyasygnowanie środków na
ten cel w budżecie miasta Lublin.
Dezyderat został przyjęty jednogłośnie – 9 osób „za”.
Radny Eugeniusz Bielak ze swej strony pogratulował związkowi AZS sukcesów
sportowych, stwierdził, że jego praca to wzór dla innych klubów i stowarzyszeń w zakresie
szkolenia młodzieży, a co do pozostawania młodzieży w klubie to niestety ale wszystkie
kluby mają z tym problem.
Rektor UMCS wyrażał zgodność z podejściem jakie reprezentuje radny Piotr Choduń,
ale też podkreślał, że klub musi się opierać na dobrych zawodnikach i takich pozyskiwać
gdyż jest to magnes dla innych zawodników i sponsorów.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski przyznał, że inwestycja w sport
dzieci i młodzieży w mieście jest kluczowa, gdyż to pozwoli rozwijać ich umiejętności
sportowe i mieć później w mieście dobrych sportowców, ale też wspieranie się przez kluby
zawodnikami z zewnątrz ma sens bo dzięki temu zapełniają się w mieście hale sportowe
i jest to bardzo duża promocja miasta. Na pewno byłoby dobrze jakby w ciągu roku udało
się zwiększyć środki na sport, bo jednak pozyskiwanie sponsorów jest problematyczne,
jest ich po prostu zbyt mało. Odnosząc się do wsparcia jakie uzyskuje od miasta AZS
UMCS Przewodniczący Komisji zauważył, że klub otrzymuje 13% ogólnego budżetu jaki
miasto przeznacza na sport więc jest to duża pomoc. Jednocześnie Przewodniczący
Komisji podkreślał, że Rektor UMCS zaufał młodym ludziom, postawił na sport i dzięki
Jego zaangażowaniu i determinacji są takie sukcesy AZS.
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Adn. 2.
W ramach spraw wniesionych Komisja wysłuchała i przyjęła do wiadomości informacje
przedstawione przez Z-cę Dyrektora Wydziału Sportu Panią Iwonę Haponiuk na temat
finansowania lubelskich klubów sportowych w zakresie promocji lub szkolenia sportowego
w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach
rozgrywkowych I-VI.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 15.00 do godz. 17.00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

