BRM-III.0012.8.4.2021
P R OT O K Ó Ł
nr 32/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 27 kwietnia 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. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na na dzień 31 grudnia 2020 roku (druk nr 1084-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1085-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1087-1).
4. 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 1088-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1093-1).
6. Sprawy wniesione.
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęły dwie autopoprawki do pkt. 3 i 4 porządku
posiedzenia dotyczące zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok na druku nr 1087-2)
oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na druku nr 1088-2. Jednocześnie
Przewodniczący poinformował, że zostanie wprowadzony dodatkowy pkt: Prezentacja działań w
obszarze wzmacniania potencjału turystycznego Lublina. Radny Leszek Daniewski poprosił, aby
następnym razem prezentacja była przesłana przed posiedzeniem Komisji, tak aby radni mogli zapoznać się z danym materiałem.
Komisja w głosowaniu 11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała powyższy porządek posiedzenia wraz ze zmianami.
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 roku (druk nr 1084-1).
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do powyższej Informacji o stanie mienia Gminy Lublin. Wobec powyższego Komisja przyjęła poniższy zapis.
Komisja zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2020 roku.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1085-1).
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do powyższego Sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2020 rok. Wobec powyższego Komisja przystąpiła do głosowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok w
głosowaniu: - 8 „za”,1 „przeciw”, 2 „ wstrzymujące się”.
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3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021
rok (druk nr 1087-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1087-2).
Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenie do autopoprawki. Pani Lucyna Sternik – Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, że autopoprawka jest bardzo krótka i dotyczy dwóch zmian. Pierwsza
zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 42 tys. zł z planowanych wydatków na promocje poprzez turystykę i przesunięcie na zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa, która zostanie przeznaczona na projekt turystyczny „Sezon Lublin” a także na dostosowanie aplikacji do
wymogów ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych. Natomiast druga zmiana dotyczy
przesunięcia środków z działu 700 w ramach remontu Szkół bezpośrednio do Zespołu Szkół Elektrotechnicznych, która wykona remont podłóg we własnym zakresie. Jest to przesunięcie kwoty 26
tys. 313 zł. na zakup materiałów do tego remontu.
Członkowie Komisji nie zgłaszali więcej pytań do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok. Wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie 7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
4. 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 1088-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1088-2).
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do projektu uchwały. Więc wobec powyższego Przewodniczący Komisji poddał powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1093-1).
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do projektu uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący
Komisji poddał powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie - 11 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”.
Pan Radny Tomasz Pitucha poprosił o zapis w protokole, że był za przyjęciem powyższego projektu uchwały.
6. Prezentacja działań w obszarze wzmacniania potencjału turystycznego Lublina.
Prezentacji dokonał Pan Marcin Kęćko - Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki przedstawiając,
że jako młode Biuro Turystyczne przejęli projekty turystyczne, które już wcześniej były realizowane

- 3 przez Miasto w 2020 roku. Są to: Miejsca Inspiracji (Kuchnia Inspiracji), Przewodnicy Inspiracji, Sezon Lublin, Lubelski Barometr Turystyczny, Festiwal Legend Lubelskich, Aplikacja „Turystyczny
Lublin”. Natomiast Festiwal Legend Lubelskich nie odbył się w 2020 roku ze względu na pandemie
i odbędzie się w tym roku. Jeśli chodzi o przewodników inspiracji, to zostało zrealizowanych 10 filmów w ramach Sezonu Lublin 2020. Kolejnym krokiem było odświeżenie i dostosowanie do wymogów dostępności strony przewodnik.lublin.eu w ramach integrującego portalu Miastoinspiracji.lublin.eu. Dokonano naboru 8 nowych przewodników Inspiracji zrealizowano z ofert dla turysty 31
przewodników inspiracji, 50 tras tematycznych w dostępnych czterach językach: angielskim, hebrajskim, niemieckim, holenderskim, ukraińskim, rosyjskim oraz francuskim. Powstała nowa strona
sezon.lublin.eu w ramach integrującego portalu miastoinspiracji.lublin.eu, 40 filmów promocyjnych
dostępnych z napisami w języku polskim (dla osób niesłyszących) oraz w języku angielskim.
Wśród nich znalazły się filmy w języku angielskim i ukraińskim. Natomiast najbardziej aktualne informacje o wydarzeniach w mieście i atrakcjach turystycznych można znaleźć na profilu Facebook
oraz Instagram Turystyczny Lublin, prowadzonym przez referat promocji w Biurze Rozwoju Turystyki. Pan Dyrektor zaznaczył że strona www.east.lublin.eu, która jest w języku polskim i ukrańskim
jest wynikiem projektu Nowe życie Starego Miasta tj.: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i w Lublinie, realizowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznnej Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020. Kolejną stroną internetową informującą o pełnej
ofercie turystycznej miasta Lublin jest www.lublininfo.com. Z kolei najważniejszymi działaniami
wspierającymi branżę turystyczną w 2020 roku, było powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej
Metropolia Lublin. Utworzona została również specjalna zakładka na miejskiej stronie internetowej
#ZostańWDomu.Lublin.eu z ofertami online z której skorzystało 20 tys. mieszkańców z 250 ofert.
oraz zakładka #CityWillWait, której celem jest wizerunkowe wsparcie i podtrzymani zainteresowania wyjazdami turystycznymi do miast po zniesieniu obostrzeń. Powstał spójny format broszury
„ Bezpieczny City Break ” i regularne publikacje o Lublinie na stronie www.polska.travel i mediach
społecznościowych POT;. Z inicjatywy właścicieli lokali gastronomicznych w Lublinie i BRT rozpoczęto akcję wspierającą lokalnych gastronomów:
www.ratujemygastro.plhttps://www.facebook.com/ratujemygastro/
https://www.instagram.com/ratujemygastro.
Bardzo ważną rolę odegrał Lokalny Pakiet Wsparcia mający na celu obniżkę stawki czynszu za
wynajem/dzierżawę nieruchomości ZNK oraz obniżenie o 50 % opłaty za ogródki gastronomiczne,
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty opłat z tytułu podatków lokalnych lub użytkowania wieczystego w tym zwolnienie lubelskich restauratorów z pierwszej raty opłaty za koncesję
na sprzedaż alkoholu w 2021 roku i wydłużenie terminów wnoszenia kolejnych

- 4 W ramach spraw wniesionych na komisję czerwcową radni chcą wprowadzić punkt do porządku posiedzenia, zgłoszony przez radnego Piotra Chodunia dotyczący przedstawienia przez
Wydział Sportu planów zwiększenia aktywności sportowej dzieci i młodzieży w następnym roku
szkolnym. Zdaniem radnego realizacja takiego planu jest niezbędna ze względu na duże zaniedbania w aktywności fizycznej uczniów w okresie pandemii.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:00
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