BRM-III.0012.8.3.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 31/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 23 marca 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-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 2021 rok
(druk nr 1051-1), wraz z autopoprawką (druk nr 1051-2).
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 1052-1), wraz z autopoprawką (druk nr 1052-2).
3. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości Gminy
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Z.Krasińskiego 11 (druk nr 1072-1).
4. Informacja na temat wyników lubelskich klubów sportowych w systemie
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2020 roku.
5. Sprawy wniesione.
Autopoprawki do projektów, ujętych w punktach: 1 i 2 zostały wprowadzony w trakcie
ustalania porządku posiedzenia Komisji.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok,
wraz z autopoprawką został poddany pod dyskusję.
Na wniosek radnego Zdzisława Drozda Pani Mirosława Puton Dyrektor
Wydziału Budżetu i Księgowości przedstawiła założenia samej autopoprawki do
projektu. Następnie radny Z.Drozd poprosił o rozszerzenie informacji na temat
wspomnianego konkursu ofert na rozgrywki play-off, w tym kto będzie przystępował do
tego konkursu. Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski poinformował m.in., iż
konkurs ofert ma charakter otwarty, ale w chwili obecnej nie można jeszcze powiedzieć kto
wystartuje w konkursie, są to indywidualne decyzje. W różnych dyscyplinach sportu różnie
sezony się kształtują, koszykarki jako pierwsze rozpoczęły grę w fazie play-off, ale też
trzeba pamiętać, że znaczna część kosztów związana ze szkoleniami i treningami była
realizowana w ramach dotacji, które kluby już otrzymały i środki są przyznane na okres do
końca czerwca.
Radny Eugeniusz Bielak pytał czy są zarezerwowane środki na potrzeby
klubów, w których udziały ma miasto, gdyż to jest ważne dla tych klubów i umożliwia im
branie udziału w takich konkursach. Miasto powinno wspierać lubelskie kluby, a start do
fazy play-off powinien być jasno określony i demokratyczny. Ustosunkowując się do tej
wypowiedzi Pan Dyrektor J.Kosowski wyjaśnił, że jeśli chodzi o klub MOTOR Lublin to
wsparcie miasta odbywa się teraz w formule dotacyjnej, zaś jeśli chodzi o MKS to pozostał
w formule dokapitalizowania i do chwili obecnej Wydział Sportu nie otrzymał żadnych
sygnałów od tych podmiotów aby działo się coś niepokojącego.

Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski wyraził zadowolenie
z przekazywania dodatkowych środków na sport, czego wyrazem są omawiane zmiany w
budżecie miasta i proponowane zwiększenie o 130 tys. zł wydatków na rozgrywki play-off
pierwszej ligii siatkówki oraz 220 tys. zł. na konkurs i jednocześnie wyraził nadzieję, że
środki na sport będą w dalszym ciągu zwiększane.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały, wraz z autopoprawką, został
zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „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, wraz z
autopoprawką został poddany od razu pod głosowanie. Członkowie Komisji nie wnosili
dodatkowych pytań do projektu.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości Gminy
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Z.Krasińskiego 11, analogicznie do poprzedniego
projektu, został poddany pod głosowanie, bez przeprowadzania dodatkowej dyskusji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 7 „za”, 0 „przeciw”, 2
„wstrzymujące się”.
Ad 4
Informacji na temat wyników lubelskich klubów sportowych w systemie
współzawodnictwa dzieci i młodzieży w 2020 roku udzielali przedstawicieli Wydziału
Sportu. Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski poinformował, że ubiegły rok
był trudny ze względu na panujące obostrzenia pandemiczne, ale przedstawienie
informacji w tym temacie przybliży członkom Komisji jak wygląda system klasyfikacji
sportu dzieci i młodzieży w mieście.
Prezentację multimedialną przedstawił Kierownik Referatu ds. Sportu Pan
Jarosław Daniewski, który stwierdził, że plany założone na ubiegły rok mimo trudnych
warunków zostały zrealizowane. Pan Kierownik mówiła o tym, że system jaki przyjęło
miasto funkcjonuje już od ponad 27 lat i określa on zasady współzawodnictwa sportowego
oraz przyjętą punktację. Dedykowany jest dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo i
obejmuje takie kategorie wiekowe jak: młodzik, junior, junior starszy i młodzieżowiec. Dane
do bazy wprowadzają polskie związki sportowe, objęte systemem współzawodnictwa
sportu dzieci i młodzieży. Tworzone na tej podstawie rankingi pozwalają miastom
kształtować dalszą strategię odnośnie szkolenia dzieci i młodzieży i pozwala określić
potencjał sportowy w poszczególnych dyscyplinach. Umożliwia też ocenę efektywności
szkolenia przez poszczególne kluby. 76 dyscyplin sportowych jest objętych tym
rankingiem. W 2020 roku udział wzięło 60 tys. Zawodników z ponad 4 tys. klubów. Udział
wzięły wszystkie województwa. Z samego Lublina udział brało 45 klubów. Z tych klubów
jakie wzięły udział we współzawodnictwie z Lublina Wydział wyłowił dziesięć najlepszych
klubów. Bardzo cieszy fakt, że w skali ogólnopolskiej wśród tylu tysięcy klubów na 6-tym
miejscu znalazł się klub uczelniany z Lublina AZS UMCS, klub wielosekcyjny. Na 53-cim
miejscu znalazło się Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, w ramach którego
uprawiane są dwa sporty: zapasy i sumo. Na 214-tym miejscu znalazł się Klub Sportowy
Budowlani Lublin i jest to klub jednosekcyjny. Na 472-im miejscu znalazł się MKS Start,
następnie MOTOR Lublin S.A. i chodzi tu o grupy Akademii Piłkarskiej Motor Lublin,

podciągane pod klub macierzysty. Na miejscu 563-im Lubelski Klub Sportowy
Taekwondoo. Na dalszych miejscach: Mayday Team – klub kolarski, który działa w
Puławach i nie korzysta z dotacji w Lublinie gdzie jest zarejestrowany. Na 862-im miejscu
jest Klub Sportowy Sygnał i chodzi tu o klub tenisowy. Jeszcze na miejscu 927-ym czyli w
pierwszej dziesiątce lubelskich klubów jest Uczniowski Klub Sportowy 51. Aby zdobyć
ponad 1100 punktów klub musiał wystawić ponad 398 zawodników. Miasto dokonało też
rankingu najlepszych zawodników z Lublina. Najlepszą zawodniczką okazała się
pływaczka z AZS UMCS. Jeśli chodzi o dyscypliny, w których Lublin przoduje to jest to
lekkoatletyka, pływanie, boks.
Prezes Klubu Uczelnianego AZS UMCS Pan Rafał Walczyk podziękował też
innym klubom, z którym klub uczelniany współpracuje, twierdząc, że wysoki wynik w
rankingu jest wspólną zasługą. Co do szkolenia najlepszych zawodników to klub prowadzi
je sam we własnym zakresie. Pan Prezes podziękował Radnym Rady Miasta, Panu
Prezydentowi oraz Dyrektorowi Wydziału Sportu za wsparcie jakie klub ma, za
przekazywane dotacje oraz udostępniane obiekty sportowe, które prezentują najwyższy
poziom, tak jak Aqua Lublin czy stadion lekkoatletyczny.
Radny Eugeniusz Bielak zauważył, że przykre, iż klub MOTOR ma w
młodzieżowcach i juniorach zero punktów. Przykre, że w dalszym ciągu najlepsi młodzi
zawodnicy w wieku 15-16 lat odchodzą z Lublina i trzeba pomyśleć co zrobić żeby temu
przeciwdziałać.
Radny Piotr Choduń wyraził zdanie, że na pewno dobre obiekty jakie miasto ma
przyczyniają się do lepszych wyników lubelskiej młodzieży, ale też Szkoła Mistrzostwa
Sportowego to coś co pomaga w osiąganiu dobrych rezultatów. Oczywiście też dobrze by
było prowadzić taką politykę szkoleniową aby najzdolniejsi młodzi ludzie pozostawali w
lubelskich klubach.
Prezes KS Budowlani Pan Jacek Zalejarz podkreślił, że sukces klubu to też praca
trenerów, nauczycieli w szkołach podstawowych, z którymi klub współpracuje, ale też
praca rodziców. Wyzwaniem jest aby młodzież zagospodarować później w sporcie
seniorskim. Pan Prezes podziękował Komisji za dostrzeżenie pracy i wysokich wyników
klubu.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z przedstawioną
Informacją.
Ad 5
Radny Zbigniew Ławniczak zaproponował, aby na kolejne posiedzenie komisji
przygotować konspekt co komisja mogłaby zrobić w dobie pandemii dla uaktywnienia
lubelskiego sportu i co może zaproponować młodzieży, która spędza teraz dużo czasu
przy komputerze. Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski zaproponował, aby tego
typu dyskusję odbyć w nieco późniejszym czasie i po wstępnych konsultacjach z władzą
wykonawczą, gdyż obecnie infrastruktura sportowa jest zamknięta, tak więc niewiele
można w tej sytuacji zaproponować.
Radny Leszek Daniewski poinformował o zdobyciu przez UKS Roxa Lublin
Mistrzostwa Polski Juniorek. Radny nadmienił przy tym jak dużo Mistrzostw Polski
wywalczyła ta drużyna na przestrzeni ostatnich lat, jak dobrą pracę wykonują trenerzy i w
związku z tymi sukcesami poprosił Przewodniczącego Komisji o wypowiedzenie się w tej
sprawie na sesji RM. Zasługi UKS Roxa podkreślał również radny Tomasz Pitucha,
którego zdaniem zarówno klub jak i trener są poważnymi kandydatami do Nagrody Miasta
Lublina.

Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:10.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

