BRM-III.0012.8.26.2020

P R OT O K Ó Ł
nr 26/VIII/2020
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2020r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 11-u członków Komisji, zgodnie z załączonymi
listami obecności (zał. 1 i 2). Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 891-1).
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
19 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 892-1).
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do Spółki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca'' w Lublinie Sp.
z o.o. (druk nr 898-1).
4. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju Miasta
Lublin (druk nr 907-1).
5. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
został poddany pod dyskusję.
Radny Zdzisław Drozd pytał z czego wynika zmiana struktury finansowania
projektu “rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego” i w jakiej kwocie miasto będzie
partycypowało w tym projekcie.
W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Mirosława Puton
poinformowała, że miasto wycofuje środki własne, a jego wkładem w projekt będą środki
pochodzące z rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Wysokość dofinansowania się
nie zmienia, a jedynie źródło pochodzenia środków.
Na dodatkowe pytanie radnego Z.Drozda, czy są to środki, które były wcześniej
przeznaczone na szkołę Vetterów i czy można je tak przesuwać, Pani Dyrektor M.Puton
odpowiedziała, że środki są przyjęte na wyodrębniony rachunek bankowy, zgodnie z
przepisami i jest plan finansowy do tego rachunku, a środki są wprowadzone do budżetu
miasta, ale można dokonywać zmian, tak jak i w przypadku innych środków zapisanych w
budżecie miasta; środki z tego funduszu mają być tylko przeznaczone na zadania
inwestycyjne. Część środków przeznaczonych na modernizację liceum im.Vetterów
zostały wycofane ze względu na przesunięcie terminu zakończenia tego zadania.
Radny Tomasz Pitucha pytał o przeznaczenie dodatkowej kwoty w wysokości 1
mln zł. na MOSiR “Bystrzyca” oraz o to jak to wygląda w zestawieniu ze stratami jakie
spółka ponosi. Radny pytał też o duże środki przeznaczone na gospodarkę odpadami
komunalnymi.
Pani Dyrektor M.Puton odpowiedziała, że co do finansowania MOSiR-u to jest to
działanie dwutorowe: poprzez zwiększenie udziałów miasta i w roku bieżącym była to kwota 4 mln zł oraz środki przeznaczone na utrzymanie obiektów i w tym roku była to kwota 6
mln zł. Ze względu na zamknięte obiekty MOSiR-u we wrześniu były przekazane dodatkowe środki 2 mln zł i teraz jest 1 mln zł. Natomiast co do środków przeznaczonych na go spodarkę odpadami to system się nie bilansuje i w związku z tym, że nastąpiło zwiększe -

nie ilości wywozu odpadów przy jednoczesnym wzroście kosztów (od lutego) jest potrzeba
dofinansowania tego zadania.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 1 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19
grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został decyzją
Komisji od razu poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do Spółki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca'' w Lublinie Sp. z o.o.
został poddany pod dyskusję.
W związku z wnioskiem radnego Tomasza Pituchy o przedstawienie uzasadnienia
projektu, Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Pan Łukasz Mazur wyjaśniał, że
jeżeli spółka będzie posiadała nieruchomość na własność będzie mogła zwiększać
wydatki finansowe na tym terenie i czynić większe nakłady inwestycyjne. Pod względem
ekonomicznym będzie to również korzystne dla spółki, gdyż nie będzie musiała ponosić
wydatków związanych z dzierżawą terenu jak jest w tej chwili. W związku z dodatkowym
pytaniem radnego T.Pituchy o zmniejszone wpływy w budżecie miasta z tytułu braku tych
środków, Pan Dyrektor wyjaśnił, że spółka będzie nadal ponosiła koszty podatku od
nieruchomości, jedynie czynsz dzierżawny zostanie zdjęty ze spółki. Obiekt jest
udostępniany klubom sportowym i szkołom na zajęcia I to się nie zmieni. Radny T.Pitucha
poprosił o pisemną informację odnośnie majątku jakim dysponuje obecnie spółka i czy to
co zostało wniesione aportem w latach przeszłych jest cały czas na stanie spółki. Pan
Dyrektor odpowiedział, że przygotuje taką informację, zaznaczając jednocześnie, że
majątek który był przekazywany spółce jest cały czas w jej posiadaniu gdyż został
przekazany w celu prowadzenia jej działalności statutowej.
Prezes Zarządu spółki MOSiR “Bystrzyca” Pan Marek Spuz vel Szpos dodał,
że aktualne koszty z tytułu dzierżawy obiektu jakim jest hala to jest 50 tys. zł miesięcznie.
Na pytanie radnego T.Pituchy dlaczego działka na mapie jest tak zaznaczona, że
ma różne wcięcia, Pan Prezes wyjaśnił, że były różne roszczenia do jej poszczególnych
części, nastąpiły zwroty dlatego też w chwili obecnej tak wygląda.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski dodał, że istotne w tym wszystkim
jest to, iż spółka ma charakter misyjny, realizuje różne zadania miasta w zakresie sportu i
kultury fizycznej i nigdy ta spółka nie będzie dochodowa, gdyż to miasto narzuca różne
obowiązki I ograniczenia, również w zakresie korzystania z obiektów i jeżeli przekaże je na
własność MOSiR-u to będzie to zobowiązanie do udostępniania obiektu różnym klubom i
stowarzyszeniom w celu prowadzenia działalności sportowej i szkoleniowej, tak więc nie
powinno być żadnych obaw związanych z niewłaściwym korzystaniem z tej własności, tym
bardziej, że jest to spółka należąca do miasta. Ponadto zabezpieczenie spółki pod
względem majątku jakim dysponuje umożliwia jej lepszą stabilizację finansową.
Radny Eugeniusz Bielak wyraził zdanie, że jeżeli są teraz takie problemy z
dochodami w spółce to jej Zarząd powinien pomyśleć o jakimś programie
oszczędnościowym. W odpowiedzi Prezes Zarządu spółki MOSiR “Bystrzyca” Pan
M.Spuz vel Szpos poinformował, że w okresie od marca do września spółka poczyniła
duże oszczędności na poziomie ponad 7 mln zł i były to oszczędności na

wynagrodzeniach, usługach obcych i materiałach. Dodatkowy 1 mln zł w pełni zabezpieczy
wszystkie potrzeby i pozwoli spółce bezpiecznie dotrwać do końca roku budżetowego.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”, 2 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju Miasta Lublin został poddany pod dyskusję.
Radny Piotr Popiel pytał czy Strategia rozwoju miasta jest dokumentem obowiązkowym. Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski odpowiedział, że bez takiego dokumentu miasto nie mogłoby aplikować o projekty unijne. Z-ca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Pan Robert Żyśko potwierdził, że przy ubieganiu się o dofinansowania ze środków zewnętrznych jest to bardzo potrzebny dokument i dostaje się za to
dodatkowe punkty, zaś w okresie obowiązywania kolejnej tego typu Strategii będzie on już
niezbędny.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 10 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 5
W ramach spraw wniesionych Dyrektor Jakub Kosowski przedstawił informację na
temat szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w okresie pandemii. Są trzy grupy sytuacji:
pierwsza gdzie wszystko się odbywa w sposób niezakłócony i dotyczy to sportu
seniorskiego, wyczynowego, druga grupa to szkolenie dzieci i młodzieży więc te zajęcia są
zawieszone gdyż nauka w szkołach przeszła na tryb zdalny, a zajęcia sportowe zostały
zawieszone, jest tylko wąska grupa osób, w odniesieniu do której szkolenie może się
odbywać, choć w okrojonym zakresie, ale w ramach szkolenia klubowego. Zajęcia
klubowe szkoleniowe, również te na pływalni udało się utrzymać w niezbędnym wymiarze.
Trwają więc przygotowania do Mistrzostw Polski juniorów w pływaniu. Trzeci rodzaj
sytuacji dotyczy samych imprez sportowych, które w większości zostały odwołane i już w
tym roku się nie odbędą. Duży wysiłek ponosi całe środowisko sportowe aby się
dostosować do obecnej sytuacji.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:20.
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