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Protokół 6/VIII/2020
posiedzenia Komisji Budżetowo-Ekonomicznej
z dnia 12 maja 2020 roku.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Budżetowo - Ekonomicznej Pan
Bartosz Margul. W obradach Komisji w dniu 12 maja 2020 roku uczestniczyło 9 radnych.
Listy radnych obecnych na posiedzeniach stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia został przyjęty
Porządek posiedzenia:
1. Przedstawienie sytuacji w 2019 roku w Porcie Lotniczym Lublin S.A
2. Omówienie bieżącej sytuacji w Porcie Lotniczym Lublin S.A w związku z epidemią
Covid19.

Komisja w głosowaniu 5: „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymującym się wystosowała Apel do
Samorządu Województwa Lubelskiego o zrealizowanie zobowiązań wynikających z umowy
wsparcia Portu Lotniczego Lublin zawartej z PGK. Decyzja w sprawie finansowania dla
Lotnictwa stanowi zagrożenie dla jego dalszego funkcjonowania. Brak środków finansowych
grozi utratą płynności finansowej Lotnictwa a w konsekwencji może grozić utratą certyfikacji
ULC.

A

naruszenie

trwałości

projektu,

może

spowodować

konieczność

zwrotu

wielomilionowej dotacji. I w związku z powyższym zwracamy się z Apelem o jak najszybsze
podjęcie działań w celu przystąpienia do podwyższenia kapitału Portu Lotniczego Lublin, tak
aby zabezpieczyć dalsze jego funkcjonowanie.
Komisja zapoznała się z sytuacją w 2019 rok w Porcie Lotniczym Lublin S.A oraz omówiła
bieżącą sytuację w Porcie Lotniczym Lublin S.A. w związku z epidemią Covid-19.
Pan Krzysztof Wójtowicz – Prezes Zarządu Portu Lotniczego w Lublinie przedstawił
sytuację w 2019 rok w Porcie Lotniczym Lublin S.A oraz omówił bieżącą sytuację w Porcie
Lotniczym Lublin S.A. w związku z epidemią Covid-19.
Pandemia koronawirusa sprawiła, że lotnisko w Lublinie znalazło się w trudnej sytuacji.
Oprócz tego, że wstrzymano loty, port lotniczy nie otrzymał od Marszałka Jarosława

Stawiarskiego pieniędzy, do czego marszałek był zobowiązany umową wsparcia. Chodzi o
kilka milionów złotych. Jeśli lotnisko straci płynność finansową, konieczny będzie zwrot unijnej
dotacji. To ponad 140 mln zł. Pandemia koronawirusa sprawiła, że lubelskie lotnisko nie pełni
swojej funkcji, bo wszystkie loty zawieszono. Przez to jedynym źródłem utrzymania Portu
Lotniczego Lublin są jego główni udziałowcy – to przede wszystkim miasto Lublin i
województwo lubelskie.
Głos w powyższej sprawie zabrali radni: Pan Piotr Breś, Pani Jadwiga Mach, Pan
Marcin Bubicz, Pani Maja Zaborowska, Pan Bartosz Margul, Pan Piotr Popiel, Pan Dariusz
Sadowski, Pan Zdzisław Drozd, Pani Anna Ryfka. Natomiast Wyjaśnień udzielali również
Pan Łukasz Mazur – Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego, Pan Artur Szymczyk –
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pan Krzysztof Komorski - radny sejmiku wojewódzkiego.
Komisja w głosowaniu 5: „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymującym” się wystosowała Apel
do Samorządu Województwa Lubelskiego o zrealizowanie zobowiązań wynikających z
umowy wsparcia Portu Lotniczego Lublin zawartej z BGK. Decyzja w sprawie wstrzymania
finansowania dla lotniska stanowi zagrożenie dla jego dalszego funkcjonowania. Brak
środków finansowych grozi utratą płynności finansowej portu, a w konsekwencji może grozić
utratą certyfikacji ULC, a także naruszeniem trwałości projektu, co z kolei może spowodować
konieczność zwrotu wielomilionowej dotacji. W związku z powyższym zwracamy się z Apelem
o jak najszybsze podjęcie działań w celu przystąpienia do podwyższenia kapitału Portu
Lotniczego Lublin, tak aby zabezpieczyć dalsze jego funkcjonowanie.
Stosownie do przepisu art.15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) posiedzenie Komisji
Budżetowo-Ekonomicznej odbyło się w trybie zdalnym tj. z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość. Radni Komisji brali udział w posiedzeniu komisji w zdalnym
trybie obradowania. Jednak ze względu na problemy techniczne występujące podczas
posiedzenia Komisji, mimo interwencji informatyka, nie było możliwe sporządzenie
dokładnego protokołu podczas pracy Komisji nad powyższym porządkiem posiedzenia.
Posiedzenie trwało od godz.13.00 do godz 17.00
Protokołowała
/-/ Marta Garbińska

Przewodniczący Komisji
/-/ Bartosz Margul

