BRM-III.0012.8.5.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 33/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 25 maja 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-ciu członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecny był radny Tomasz Pitucha.
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 1116-1).
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 1117-1).
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020 (druk nr 1136-1).
4. Informacja na temat sportowców - olimpijczyków, którzy będą reprezentować
Lublin podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021r.
5. Informacja na temat sytuacji finansowej i sportowej Motor Lublin S.A.
6. Sprawy wniesione.
Sprawozdanie na druku 1136-1, ujęte w punkcie nr 3 zostało wprowadzone do
porządku posiedzenia w trakcie jego ustalania na początku posiedzenia komisji.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został poddany pod dyskusję. Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski nawiązując
do dwóch zmian: zmniejszenia środków dla MOSiR „Bystrzyca” oraz zwiększenia o 74 tys.
zł. z funduszu kultury fizycznej poprosił o ich uzasadnienie. Dyrektor Wydziału Sportu
Pan Jakub Kosowski wyjaśnił, że Wydział Sportu aplikował do Ministerstwa Sportu o
środki na zajęcia sportowe dla uczniów i przyznana kwota w ramach funduszu jest właśnie
pokłosiem tych starań. Udziałem ze strony Gminy Lublin są natomiast obiekty szkolne.
Odnośnie zmiany, dotyczącej MOSiR-u to w wyniku tego iż Rada Miasta zdecydowała o
zmianie przeznaczenia środków i 2 mln zł. z objęcia udziałów znalazło się w gestii
Wydziału Sportu, który miał przeanalizować umowę z 2012 roku, w związku ze
zwiększeniem kosztów i taka analiza została dokonana, aneks został podpisany i kwota,
która wynikała z szacunków wynosiła nieco ponad 1 200 tys. zł. więc różnica jaka jest
teraz wykazana w zmianach wynika z odjęcia od 2 mln zł. kwoty spożytkowanej. Środki z
tej puli zostaną zostaną wykorzystane wyłącznie na cel na jaki były dedykowane czyli na
wydatki związane z dostępem do infrastruktury sportowej dla sportu wyczynowego, gdyż
bardzo dużo imprez sportowych wysokiej rangi będzie się odbywało właśnie w Lublinie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „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 został decyzją
Komisji poddany pod głosowanie, bez przeprowadzania dodatkowej dyskusji.
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Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do Sprawozdania z realizacji Programu
współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok
2020.
Przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z przedmiotowym Sprawozdaniem.
Ad 4
Informacja na temat sportowców - olimpijczyków, którzy będą reprezentować Lublin
podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2021r. została przekazana członkom
Komisji w wersji multimedialnej.
Komisja zapoznała się z informacjami w powyższej sprawie.
Ad 5
Komisja wysłuchała informacji na temat aktualnej sytuacji, w jakiej znajduje się spółka
Motor Lublin S.A. oraz podejmowanych przez nowy Zarząd spółki przedsięwzięć, a
następnie przeprowadziła w tej sprawie dyskusję. Wszelkich informacji oraz odpowiedzi na
pytania członków Komisji udzielała Prezes Zarządu spółki Pani Marta Daniewska. Pani
Prezes omawiała wyniki sportowe oraz wyniki finansowe spółki. W I rundzie, jaka miała
miejsce na jesieni drużyna Motoru zajmowała 15-te miejsce, w rundzie wiosennej jest już
na 8-ym. Sukcesy to jest awans drużyny rezerw, która osiągnęła awans do IV ligii. Zostały
stworzone i wzmocnione takie działy jak dział marketingu i prawny, dział obsługi klienta i
biuro prasowe, które mają usprawnić pracę w klubie. W ostatnim czasie klub pozyskał 7-u
głównych sponsorów, podpisał też różne umowy barterowe, w ramach których klub
otrzymuje wodę i posiłki. W ramach barteru firma Toyota przekazała do użytku klubu
cztery samochody. Od stycznia tego roku już 25 nowych firm zaufało MOTOR-owi i ok. 10
tys. zł. miesięcznie to jest barter, a ok. 40 tys. to są wpływy od sponsorów. Pani Prezes
przedstawiła na prezentacji multimedialnej sponsorów klubu. Na kolejny sezon jeszcze
dwie duże firmy mają dojść jako sponsorzy i z jedną z nich klub zawrze umowę trzyletnią,
a z drugą dwuletnią. Toczą się też rozmowy z innymi firmami. Mecze klubu cieszą się
dużą oglądalnością, a obecny zarząd stara się zbudować lepszy wizerunek klubu. Klub
angażuje się w różne akcje charytatywne: pomoc chorym dzieciom czy tak jak ostatnio
pomoc w remoncie dwóch komunalnych mieszkań przyznanych pogorzelcom z budynku
przy ul. Wrońskiej – rodzinom lubelskich sportowców.
Pani Prezes przyznała, że klub stawia na rozwój szkolenia w ramach Akademii
Piłkarskiej Motor Lublin. Zatrudniona została nowa osoba, która budowała taką akademię
przy Górniku Łęczna i budowana jest od nowa cała struktura akademii, która będzie
zapleczem dla piłkarzy Motoru. Razem z MKS-em klub podpisał list intencyjny w sprawie
utworzenia szkoły mistrzostwa sportowego co będzie sprzyjało utrzymaniu zawodników w
Lublinie i szkoła taka planowana jest przy SP nr 30, która ma wysoki poziom nauczania.
Podpisanych zostało przez panią Prezes pięć nowych kontraktów z wychowankami.
Ponadto Pani Prezes informowała, że do chwili obecnej Pan Zbigniew Jakubas wsparł
klub kwotą 5 mln 100 tys. zł. Przygotowana została księga akcji, której wcześniej nie było.
Mówiąc o celach sportowych Pani Prezes wymieniła udział w barażach w tym roku, a
w przyszłym awans klubu i dlatego trzeba dokonać odpowiednich transferów, które to
zapewnią.
Na pytanie radnego Piotra Chodunia odnośnie współpracy z innymi klubami Pani
Prezes M.Daniewska wyjaśniła, że w czerwcu będą zrobione testy wszystkim
zawodnikom i po powstaniu akademii na pewno klub będzie nawiązywał współpracę z
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innymi klubami żeby sprzyjać w przyszłości pozostawaniu dobrych zawodników w Lublinie.
Radny Zdzisław Drozd pytał o to na co dokładnie były przeznaczone pieniądze
przekazane klubowi przez pana Z.Jakubasa i w jakim okresie zostały one przekazane.
Ponadto radny pytał o drugą drużynę MOTOR-u, czy ci zawodnicy grają też w pierwszym
zespole.
Prezes M.Daniewska wyjaśniła, że pięciu lub sześciu zawodników drugiej drużyny
trenuje z pierwszą, a trzech jeździ też na mecze. Są to młodzieżowcy na stypendialnych
kontraktach. Natomiast pieniądze przekazane od p.Jakubasa zasilały klub od października
i po części były one przeznaczone na bieżące funkcjonowanie klubu, takie jak np.
wynagrodzenia, a po części na spłatę zobowiązań, jakie były w klubie. Co do pożyczki to
będzie ona zamieniona na akcje i jest to wkład p.Jakubasa w firmę.
Radny Eugeniusz Bielak poruszał sprawę zaległości jakie pozostały w spółce po
zarządzaniu nią przez jednego z byłych prezesów, który zawierał niekorzystne dla klubu
kontrakty. Zdaniem radnego klub nie powinien przez to wypłacać mu pieniędzy. Pani
Prezes w odpowiedzi poinformowała, że jest to wynik ugody jaką zawarł z byłym prezesem
jego następca i dlatego pieniądze muszą być wypłacane. Sprawę wyjaśniał dodatkowo
Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego Pan Łukasz Mazur.
Radny E.Bielak dziękował obecnej Pani Prezes i pracownikom klubu za dobre
posunięcia, których efekty już widać, a Pani Prezes zapewniała, że klub będzie płacił
dobrze zawodnikom, którzy osiągają najlepsze wyniki.
Radny Marcin Nowak chwaląc pracę obecnego Zarządu pytał też preliminarz na
przyszły rok i o to na jakie środki liczy klub z budżetu miasta. Poza tym radny prosił o
zwrócenie uwagi na poprawę współpracy z klubem Lublinianka i rozważenie możliwości
transferu zawodników. Pani Prezes odpowiedziała, że MOTOR planuje nawiązywać
ściślejszą współpracę ze wszystkimi klubami piłkarskimi w mieście po to żeby
zatrzymywać najlepszych zawodników w mieście. Co do wsparcia ze strony miasta na rok
przyszły to Pani Prezes stwierdziła, że klub liczy w dalszym ciągu na dofinansowanie w
takiej wysokości jak dotychczas.
Radny Zdzisław Drozd spytał o to na jakim etapie jest teraz realizacja inwestycji,
związanej z budową boisk. Odnosząc się do wypowiedzi o nieumiejętne zarządzanie
klubem w postaci zawierania niekorzystnych kontraktów to zdaniem radnego nie można
byłych prezesów pociągać do odpowiedzialności za tego typu rzeczy, gdyż zawsze istnieje
ryzyko w tego typu posunięciach.
Pani Prezes M.Daniewska poinformowała, że w I etapie, który ma się zakończyć
do końca września jest realizacja czterech boisk. W sumie ma być dwa boiska sztuczne i
pięć naturalnych, z czego dwa mają mieć murawę ogrzewaną. Drugi etap ma potrwać do
końca 2023 roku. W chwili obecnej trzeba czekać na plan zagospodarowania miasta dla
tego rejonu. Pani Prezes mówiła też o tym, że boisko w hali zostało zaplanowane z myślą
o piłkarkach ręcznych, gdyż hala Globus jest niewystarczająca, korzystają z niej też
siatkarze.
Radny Leszek Daniewski pytał czy planując prace przy budowie boisk korzysta się
ze wsparcia Wydziału Inwestycji i Remontów, który ma duże doświadczenie w procesie
powstawania tego typu inwestycji. Pani Prezes w odpowiedzi zapewniła, że wykonawcy
na pewno biorą pod uwagę doświadczenia miasta przy budowie boisk na podobnie
trudnym geologicznie terenie. Radny L.Daniewski wyraził zdanie, że głównie jeśli chodzi
o budowę pawilonu i hali to dobrze jakby wykonawca skorzystał z już istniejących badań.
Dyrektor Wydziału Inwestycji Pan Tadeusz Dziuba wyraził pewność, że projekt został
zrobiony na pewno przez osoby doświadczone, a każde miejsce wymaga oddzielnego
badania i sprawdzania i to musiało być sprawdzone przez fachowców.
Radna Anna Ryfka podkreślała dobrą pracę obecnego zarządu klubu, który staje się
dumą Lublina i wyrażała nadzieję, że klub będzie się piął w górę.
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Prezes Fundacji Wolności Pan Krzysztof Jakubowski w swej wypowiedzi wyraził
uznanie dla obecnego zarządu klubu, gdyż widać teraz lepszą jakość pracy w klubie i
spytał czy w kwocie 5 mln 100 tys. zł. jest też uwzględniona kwota 4 mln 300 tys. zł., którą
pan Z.Jakubas wyłożył na wykupienie akcji spółki, co wynika z umowy z miastem i czy
jako większościowy udziałowiec w tym roku bądź w kolejnym sezonie będzie więcej
środków przeznaczał na klub aniżeli miasto. Pani Prezes M.Daniewska odpowiedziała, że
w momencie objęcia przez nią stanowiska budżet klubu wynosił 5,5 mln zł. i jeżeli klub ma
się utrzymać w II lidze i starać się o jeszcze lepszą pozycję to na pewno p.Z.Jakubas
będzie musiał więcej dołożyć do klubu. Sam klub będzie też czynił starania aby jak
najwięcej środków zdobyć i poprzez działania inwestycyjne i poprzez zdobywanie nowych
sponsorów. Co do pożyczki na zakup akcji to ta kwota jest uwzględniona już w podanej
kwocie 5 mln 100 tys. zł. Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski dodał, że
specyfika funkcjonowania spółki wymusza takie podejście gdyż za wszystkie dochody, w
tym długi odpowiada główny akcjonariusz i w jego interesie leży płynność finansowa
spółki.
Komisja przyjęła do wiadomości wszystkie przedstawione informacje.
Ad 6
W ramach spraw wniesionych radny Zdzisław Drozd pytał o przyczyny unieważnienia
przetargu na boisko wysokich lotów. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Pan
Tadeusz Dziuba odpowiedział, że projektant popełnił błąd i trzeba było przetarg
unieważnić. Na pytanie Przewodniczącego Komisji Dariusza Sadowskiego czy miasto
skorzystało z możliwości odszkodowania z polisy OC Pan Dyrektor odpowiedział, że to
będzie zależało od tego jaka będzie opinia prawna.
Radny Leszek Daniewski powiedział, że biorąc pod uwagę fakt, iż siatkarze
awansowali do najwyższej klasy rozgrywkowej i są w tej chwili w Lublinie cztery drużyny
najwyższej klasy rozgrywkowej to na pewno w Lublinie potrzebna jest dobra hala
sportowa, spełniająca wszystkie wymagania. Radny poprosił wszystkich obecnych na
posiedzeniu dyrektorów i radnych o dołączenie się do inicjatywy budowy w mieście nowej
hali, gdyż drużyny będą miały problem z odbywaniem treningów.
Radny Zbigniew Ławniczak wyraził zdanie, że lepiej stopniowo budować duże
obiekty sportowe. Teraz miasto skupia się na budowie nowego stadionu żużlowego więc
byłby problem z rozpoczęciem budowy hali.
Ekspert Prezydenta Pan Marek Lembrych opowiedział się za wnioskiem radnego
L.Daniewskiego w sprawie potrzeby budowy nowej hali, gdyż w obecnym stanie rzeczy
Lublin nie będzie mógł aplikować o organizację rozgrywek najwyższej klasy aż w czterech
dyscyplinach sportowych.
Komisja zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta
Lublin, przesłanej pismem Prezydenta Miasta Lublin z dn. 30 kwietnia br., znak: BK-PLI.3035.5.2021.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:30
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

