BRM-III.0012.8.2.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 30/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 23 lutego 2021r.
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.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1006-1).
2. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 1007-1).
3. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii
Rozwoju Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i
harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (druk nr
1040-1).
4. Podsumowanie akcji Zima w mieście 2021.
5. Sprawy wniesione.
Ad 1
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok. Wobec powyższego projekt został poddany pod
głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 8 „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został poddany
pod dyskusję.
Radny Eugeniusz Bielak pytał czy może miasto wydawać obligacje bez
podawania na jakie inwestycje środki z obligacji mają być przeznaczone. W odpowiedzi
Skarbnik Miasta Pani Lucyna Sternik wyjaśniła, że to jest realizacja uchwały
budżetowej i w budżecie taka kwota na realizację inwestycji była zaplanowana, z tym, że
było inne źródło pozyskania środków, a teraz zmienia się tylko źródło pozyskania części
środków, gdyż okazuje się, że korzystniej będzie je pozyskać poprzez emisję obligacji.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie,
w głosowaniu: 8 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju
Gminy Lublin na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu
opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, został poddany pod głosowanie
bez przeprowadzania dodatkowej dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.

Ad 4
Podsumowania akcji Zima w mieście 2021 dokonała Z-ca Dyrektora Wydziału Sportu
Pani Iwona Haponiuk. Impreza odbywała się w dniach 4-17 stycznia br. i jak co roku
były to zajęcia bezpłatne, choć tym razem w wersji online, ale to pozwoliło skorzystać z
zajęć wszystkim chętnym, nie było ograniczeń. Oferta była przygotowana we współpracy
z 11-oma podmiotami i w sumie akcja kosztowała niecałe 9 tys. zł. Wszyscy, którzy brali
udział w zajęciach mogli zwiedzać Lublin, biorąc udział w spacerach rodzinnych „Poznaj
Lublin” czy w questach rodzinnych; były też pokazywane filmy na kanale youtube.
Odbywały się też lekcje w Muzeum Sportu i Turystyki i w Warszawie, wizyta w Centrum
Historii Sportu w Lublinie. Odbywała się nauka gry w szachy, spotkania z dietetykiem,
spotkania ze znanymi lubelskimi sportowcami. W ramach zajęć sportowych odbywały się
treningi z mistrzami, zajęcia sportowe takie jak: trening z elementami jogi, gimnastyka,
trening funkcjonalny, nauka tańca.
Radny Leszek Daniewski wyraził uznanie dla ciekawego pomysłu spotkań online
ze znanymi sportowcami, zaproponował na przyszłość takie spotkania również z
trenerami sportowymi, a dodatkowo pytał gdzie znajdują się informacje na temat
szczegółowych zajęć jakie odbywają się w ramach tego typu akcji. Pani Dyrektor
I.Haponiuk poinformowała, że informacje znajdują się w internecie na stronie:
zima.lublin.eu
Komisja zapoznała się z podsumowaniem akcji Zima w mieście i przyjęła informacje
w tym zakresie.
Ad 5
W ramach spraw wniesionych Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski
przedstawił członkom Komisji ponowny wniosek Rady Sportu Miasta Lublin (poprzedni
wniosek Rada Sportu złożyła w 2019 roku), skierowany do Prezydenta Miasta Lublin
oraz do wiadomości członków Komisji, w sprawie uhonorowania wybitnego lubelskiego
sportowca Pana Tomasza Wójtowicza tytułem Honorowego Obywatela Miasta Lublin.
Komisja wyraziła pełne poparcie dla wniosku Rady Sportu w sprawie nadania
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Lublin Panu Tomaszowi Wójtowiczowi,
wyrażając nadzieję na szybkie i pozytywne zakończenie procedury w tej sprawie.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14:40.
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