BRM-III.0012.8.21.2020
P R OT O K Ó Ł
nr 21/VIII/2020
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 19 maja 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:
Pani Irena Szumlak - Skarbnik Miasta Lublin
Pan Jakub Kosowski - Dyrektor Wydziału Sportu
Pan Piotr Choroś - Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej
Pan Tadeusz Łoboda - Przewodniczący Rady Sportu Miasta Lublin
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr
719-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 722-1). rozpatrzenie po zapoznaniu się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta Lublin za 2019 rok
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2019. (druk nr 749-1).
4. Informacja o aktualnej sytuacji poszczególnych dziedzin sportu seniorskiego
oraz sportu dzieci i młodzieży.
5. Informacja o stanie realizacji zadań zleconych z zakresu sportu.
6. Sprawy wniesione.
Adn. 1.
Członkowie Komisji nie zgłaszali dodatkowych pytań do przedstawionej Informacji o
stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Wobec powyższego przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z Informacją.
Adn. 2.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok zostało poddane pod
dyskusję. Członkowie Komisji nie zgłaszali ze swej strony pytań do Sprawozdania.
Skarbnik Miasta Pani Irena Szumlak poinformowała, że opinia RIO w sprawie
przedłożonego dokumentu jest pozytywna.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2019 rok, w głosowaniu: 6 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się od głosu”.
Adn. 3.
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do przedłożonego Sprawozdania z realizacji
Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie za rok 2019.
Przyjęto zapis, iż Komisja przyjęła powyższe Sprawozdanie.
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Adn. 4.
Informacji na temat aktualnej sytuacji poszczególnych dziedzin sportu seniorskiego
oraz sportu dzieci i młodzieży udzielił Komisji Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub
Kosowski. Pan Dyrektor mówił, że należy tę sytuację rozpatrzeć w dwóch aspektach: gry
zespołowe i sporty indywidualne. Odnośnie gier zespołowych to następuje powolne
wznawianie rozgrywek, choć w większości dyscyplin, które prowadzą rozgrywki na jesieni i
na wiosnę to już zostały one zakończone. Zakończone zostały np. rozgrywki III ligii piłki
nożnej mężczyzn. Jeszcze nie ma decyzji o zakończeniu rozgrywek w piłce nożnej kobiet,
są trzy drużyny kobiece, ale prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie decyzja o
niekontynuowaniu tych rozgrywek. Ogólnie kluby wróciły do zajęć treningowych gdyż
zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów jest możliwość odbywania treningów, tak na
powietrzu jak i w halach. Prawdopodobnie kolejne rozgrywki w grach zespołowych będą
przyśpieszone i będzie to nowe zjawisko. Zawsze najwcześniej rozgrywki rozpoczynały
drużyny piłki nożnej, a w tym roku dołączy do nich koszykówka mężczyzn i przymierza się
do tego też siatkówka. Wcześniejsze rozpoczęcie rozgrywek będzie wiązało się z
wcześniejszym rozpoczęciem przygotowań i będą musiały się one rozpocząć
prawdopodobnie już w lipcu. Natomiast odnośnie sportów indywidualnych będą one
wznawiane w miesiącach letnich, np. siatkówka plażowa, lekkoatletyka. Trudniejsza
sytuacja jest z pływaniem bo zamknięte pływalnie uniemożliwiają odbywanie treningów, w
związku z czym Polski Związek Pływacki podjął decyzję o odwołaniu Mistrzostw Polski
seniorów i młodzieżowców, które miały się odbyć w Lublinie w najbliższych dniach i tych
zawodów już nie będzie. Najbliższą imprezą w pływaniu będą prawdopodobnie dopiero
mistrzostwa w grudniu. Co do samej lekkoatletyki to imprezy mistrzowskie zostały
przełożone na miesiące sierpień-wrzesień, łącznie z drużynowymi mistrzostwami Polski,
które będzie organizowało miasto Lublin i które zostały zaplanowane na 26 września.
W sporcie dzieci i młodzieży sytuacja wygląda podobnie. W sytuacji jeżeli była taka
możliwość zostały one przełożone na drugą połowę roku, a jeśli chodzi np. o pływanie to
zostały one odwołane i jeżeli chodzi o wznawianie zajęć treningowych to sytuacja wygląda
podobnie jak w sporcie seniorskim.
Radny Zdzisław Drozd spytał na co zostaną przeznaczone środki, przeznaczone w
tym roku na zajęcia sportowe w szkołach, a odwołane w wyniku pandemii oraz jaka to
będzie kwota. Również radny Tomasz Pitucha pytał jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o
finansowanie z budżetu miasta różnych wydarzeń sportowych, proponując przygotowanie
jakiegoś materiału informacyjnego dla członków Komisji. Czy przydzielone w ramach
konkursów dotacje będą wycofane czy też uruchamiane ponownie i jakie pozostaną
oszczędności z powodu nie przeprowadzenia wszystich zaplanowanych wydarzeń oraz na
co ewentualnie zamierza się je przeznaczyć.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski zaproponował aby Dyrektor Wydziału
Sportu ustosunkował sie do tych pytań w kolejnym punkcie, dotyczącym zadań zleconych
z zakresu sportu.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznala się z przedstawioną Informacją
o aktualnej sytuacji w sporcie seniorskim oraz dzieci i młodzieży.
Adn. 5.
Informacji na temat realizacji zadań zleconych z zakresu sportu udzielił Komisji
Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski. Pan Dyrektor poinformował, że można
podzielić te zadania na trzy grupy. Pierwsza grupa to umowy, które nie mogły zostać
zrealizowane i nie zostały nawet podpisane i chodzi tu o organizację imprez sportowych.
Ponieważ organizatorzy poinformowali wydział, że ze względu na zaistniałą sytuację nie
będą imprez organizować to nie doszło do podpisania umów. Druga sytuacja dotyczy tych
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przypadków kiedy umowy musiały zostać rozwiązane w całości lub w części. W całości
zostały rozwiązane umowy na imprezy sportowe planowane w miesiącu kwietniu (umowy
były podpisywane w miesiącu maju). Zazwyczaj nie generowało to żadnych kosztów i nie
doszło do przelania środków z budżetu miasta, a tam gdzie były przelane to organizatorzy
zwrócili te środki. Sytuacja ta dotyczy też umów zawartych na okres kilku miesięcy i w tym
przypadku po przedłużeniu okresu zamknięcia szkół wydział podjął decyzję o rezygnacji
już w tym roku szkolnym z rozgrywek współzawodnictwa szkolnego i umowy zostały
rozwiązane w części, w której zadanie nie było wykonane, a dotacje zostały wstrzymane.
Nie było możliwości zakończenia tych rozgrywek. Co do klas profilowanych dotacje
otrzymują kluby, które partnerują szkołom i w tym przypadku również umowy zostały
rozwiązane i rozliczone do momentu ogłoszenia epidemii w Polsce. Trzecia grupa
natomiast dotyczy umów dłuższych, np. rocznych, na szkolenie w dyscyplinach
indywidualnych i tutaj odbywały się rozmowy z klubami i było wstrzymane przekazywanie
dotacji na okres do ponownego wznowienia zajęć. W tej chwili kluby już prowadzą zajęcia.
Wyjątkiem były tylko szkolenia dla zawodników kadry narodowej, którzy mieli szkolenia
indywidualne.
Odnośnie planów na kolejne półrocze Pan Dyrektor poinformował, że Wydział ogłosił
konkursy na realizację różnych zadań, w tym zajęć sportowych w II półroczu.
Organizatorzy bowiem rezygnując z wielu imprez w I półroczu od razu deklarowali, że
zechcą je przeprowadzić w II półroczu więc środki przeznaczone wcześniej na te imprezy
zostaną wykorzystane w II półroczu. Pan Dyrektor przypomniał, że budżet na dotacje na
sport na 2020 rok został uchwalony w kwocie 10 mln zł, podczas gdy w 2019 roku była to
kwota ok. 13 mln zł.
Radny Eugeniusz Bielak wyraził opinię, że radni nie mają szczegółowych danych
odnośnie budżetu miasta, a ponadto radny jest zaniepokojony tym, że radni z klubu
Prezydenta Miasta wypowiadają się, że nie będzie budowany stadion żużlowy, a przecież
takiej decyzji radni Rady Miasta nie podejmowali. Radny pytał też czy pieniądze, które
zaoszczędził klub Motor Lublin przez to, że nie doszło do rozegrania wszystkich meczy,
zostaną w klubie i czy zarząd klubu wyda je na zasilenie drużyny, gdyż powinni być
dokupieni dobrzy zawodnicy.
Radny Bartosz Margul wyjaśnił, że na podstawie Jego komentarza do komentarza
pod artykułem na facebooku powstał artykuł w gazecie, ale to co mówił to było tylko Jego
własne zdanie na temat obecnej trudnej sytuacji budżetowej miasta i tego, że być może
będzie konieczność przesunięcia środków zaplanowanych na budowę stadionu żużlowego
na dalszy termin, tym bardziej, że nie ma wsparcia rządowego. Radny wyraził zdanie, że
ma prawo wyrażać osobiste opinie, a wiadomo, że jakiekolwiek decyzje dopiero będą w tej
sprawie podejmowane. Sam również chciałby aby stadion powstał jak najszybciej, ale być
może będzie konieczność przesunięcia tych planów w czasie.
Radni: E.Bielak oraz Z.Ławniczak wyrażali zdanie, że radny B.Margul jako
przewodniczący Komisji Budżetowo-Ekonomicznej nie powinien takich opinii wygłaszać
publicznie, chociaż zdaniem radnego Z.Ławniczaka sytuacja w mieście jest faktycznie
trudna, a stadion wymaga ogromnych nakładów finansowych, tak więc gdyby nawet nie
było pandemii to nie wiadomo kiedy ta inwestycja powstanie.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski poprosił Dyrektora Wydziału Sportu o
informację jakie oszczędności powstały w wyniku nie zawierania umów oraz odstąpienia
od zawarcia umów z powodu pandemii i czy zostaną one przeznaczone na sport na II
półrocze. Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski poinformował, że przygotuje
taką informację i prześle Komisji drogą mailową.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z informacjami o stanie
realizacji zadań zleconych z zakresu sportu.
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Adn. 6.
Komisja zapoznała się i przyjęła pismo Z-cy Prezydenta Miasta Lublin Pani Beaty
Stepaniuk-Kuśmierzak z dn. 12.03.2020r., zawierające odpowiedź na dezyderat Komisji
Sportu, Turystyki i Wypoczynku RM Lublin w sprawie wsparcia budowy hali sportowej
UMCS w kampusie przy ul. Głębokiej.
Na tym posiedzenie zakończono. Przy sprawdzaniu końcowej listy obecności obecni
byli wszyscy członkowie Komisji, jednak system nie zarejestrował głosu radnego
Zbigniewa Ławniczaka, który zgłosił ten fakt do protokołu.
Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15.00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

