BRM-III.0012.8.7.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 35/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 22 czerwca 2021r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2).
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1140-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk
nr 1148-1).
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020
rok (druk nr 1147-1).
4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 7 czerwca 2021 r. w
sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020
rok, wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium
dla Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1143-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021
rok (druk nr 1145-1).
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z
dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Lublin (druk nr 1146-1).
7. Informacja na temat akcji Lato w mieście.
8. Sprawy wniesione.
Ad 1
Wobec braku pytań ze strony członków Komisji do Raportu o stanie Miasta Lublin za
2020 rok Komisja przystąpiła do jego zaopiniowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy dokument, w głosowaniu: 5 „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin został
poddany pod głosowanie z uwagi na brak pytań ze strony Komisji.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Analogicznie do poprzednich dokumentów projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
miasta Lublin za 2020 rok został poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
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Ad 4
Komisja zapoznała się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok,
wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla
Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok, nie przeprowadzając w tej sprawie dyskusji.
Ad 5
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został przedstawiony szczegółowo przez Skarbnika Miasta Panią Lucynę Sternik,
która poinformowała też o założeniach przygotowywanej autopoprawki do projektu.
Dodatkowe pytania do projektu zgłaszali radni: Tomasz Pitucha, Leszek Daniewski,
Bartosz Margul, Zdzisław Drozd, Eugeniusz Bielak oraz Przewodniczący Komisji Dariusz
Sadowski.
Radny Tomasz Pitucha pytał o przyczyny zmiany harmonogramu budowy
parkingów oraz o walidację produktów medycznych – jaka jest idea tego projektu. Co do
projektu dot. Walidacji produktów medycznych, realizowanego w ramach klastra
medycznego to Z-ca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Pan Robert
Żyśko stwierdził, że nie ma informacji w tym temacie, ale odpowiedź zostanie
przekazana drogą mailową, natomiast odnosząc się do pytania dot. parkingów Pani
Skarbnik Lucyna Sternik poinformowała, że zmiana w ramach projektu nie ogranicza w
żaden sposób zakresu rzeczowego, wystąpiły wręcz oszczędności na niektórych
węzłach przesiadkowych. Zmiana polega na tym, że w tym roku zostanie opracowana
dokumentacja i zmniejszenie wynosi 14 mln zł, natomiast w następnym roku miasto
dokłada ponad 17 mln zł. na wykonanie rozszerzonego zakresu zadania. Przesunięcie
wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowego zadania.
Radny Leszek Daniewski, nawiązując do parkingu i pętli nawrotowa na ul.
Żeglarskiej stwierdził, że miasto robi pętlę, kładzie nowy asfalt na tym odcinku gdzie
będzie pętla, ale zdaniem radnego powinien być zrobiony asfalt na całym
remontowanym fragmencie ulicy Żeglarskiej. Radny pytał też ile kosztowała realizacja
punktu szczepień i kto pokrywa koszty jego funkcjonowania. Ponadto radny pytał czy
kwota ponad 1 mln zł. zostanie przeniesiona na halę przy Berylowej na przyszły rok i czy
w wieloletniej prognozie finansowej jest zapis o budowie tej hali. Pani Skarbnik
wyjaśniła, że chodzi tu o boisko i jest to w projekcie wieloletniej prognozy finansowej
i środki są przenoszone na ten cel. Odnosząc się do pytania o punkt szczepień Pani
Skarbnik wyjaśniła, że miasto otrzymało dofinansowanie na ten cel w kwocie 5 tys. zł.
i jest to oczywiście kwota bardzo niska, ale przeważa cel społeczny i potrzeba
funkcjonowania takiego punktu. Na pytanie Przewodniczącego Komisji Dariusza
Sadowskiego czy miasto otrzymywało już wcześniej jakieś środki na zorganizowanie
punktu szczepień poza 5 tys. zł. Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie było większego
dofinansowania.
Radny Bartosz Margul stwierdził, że martwi Go przesunięcie w wieloletniej
prognozie budowy przedłużenia ulicy Węglarza z 2023 na 2025 rok i spytał o przyczyny
tego opóźnienia. Skarbnik Miasta Pani Lucyna Sternik wyjaśniła, że powodem jest to,
że miasto nie otrzymało dofinansowania na złożony wniosek. Pojawiły się dodatkowe
prace i wydatki na dworcu i miasto musiało dokonać przesunięć. Co do ulicy Węglarza to
miasto będzie się starało cały czas o dofinansowanie tego zadania. Pani Skarbnik
przedstawiła też harmonogram realizacji tego zadania, którego koszt realizacji opiewa
na ponad 39 mln zł. W tym roku miasto wykupuje grunt, w 2023 roku wyda na to zadanie
ponad 5 mln zł., w 2024 roku ponad 15 mln, zaś w 2025 roku 10 mln zł.
Radny Zdzisław Drozd pytał czy stworzenie punktu szczepień wynikało z
przepisów i było obowiązkowe, gdyż jest duża liczba miejsc, gdzie można się szczepić
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i wydawały się one wystarczające. Radny wyraził ponadto zadowolenie z dodatkowej
kwoty 2 mln 800 tys. zł, przeznaczonej na upowszechnianie kultury fizycznej i pytał czy
to zaspokoi wszystkie potrzeby klubów. Odnośnie szczegółowych informacji na temat
punktu szczepień Pani Skarbnik zapewniła, że udzieli ich na komisjach w kolejnym
dniu, natomiast odnośnie pytania w sprawie potrzeb w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej to Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski odpowiedział, że
oczywiście klubów, zgłaszających duże potrzeby finansowe jest bardzo dużo, ale miasto
też czeka na informacje od klubów jak wysokie będzie wsparcie od sponsorów i jakie są
ich potrzeby i oczekiwania od miasta. Jeżeli okaże się, że pomimo tych dodatkowych
środków nadal będą braki to Pani Prezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
zapowiedziała, że we wrześniu miasto poczyni starania o dodatkowe środki na ten cel.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski dodał, że w przypadku klubów takich jak
LUK Politechnika Lublin, który awansował do PlusLigii, koszty funkcjonowania też się
zwiększą.
Radny Eugeniusz Bielak pytał w jakim celu planowany jest wykup gruntów przy ul.
Dekutowskiego. W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Geodezji Pan Albert Wójcik
poinformował, iż to wynika z konieczności wypłaty odszkodowań – są to bieżące
postępowania administracyjne odszkodowawcze.
Poddany pod głosowanie projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się.
Ad 6
Wobec braku pytań do projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady
Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Lublin Komisja przystąpiła do jego zaopiniowania.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 7
Informacji na temat planowanej akcji Lato w mieście udzieliła Komisji Z-ca Dyrektora
Wydziału Sportu Pani Iwona Haponiuk. Pani Dyrektor mówiła m.in., iż akcja będzie
realizowana przez okres całych wakacji, już od 28 czerwca i będzie bazowała na dużej
ilości aktywnych form wypoczynku. Zapisy na zajęcia rozpoczęły się już 14 czerwca i
będzie je realizowało 14 podmiotów, które uzyskały na ten cel dotacje. W akcję włączyły
się też szkoły, młodzieżowe domy kultury, kluby młodzieżowe. Przygotowano ok. 3 800
miejsc na wszystkie zajęcia, a w ramach akcji odbywać się będą: warsztaty turystycznokrajoznawcze – głównie zwiedzanie miasta, również na rowerze, na hulajnodze czy
rolkach, gry rodzinne, warsztaty artystyczne i kulinarne. Ponadto warsztaty ekologiczne,
pokazy szkolenia psów nad Zalewem Zemborzyckim, półkolonie: sportowe z elementami
piłki nożnej, związane ze zwiedzaniem miasta i różnych muzeów, skupiające się na
nauce języka angielskiego, połączone z zajęciami tanecznymi czy ćwiczeniami karate
tradycyjnego. Ponadto wspinaczka, zajęcia na kajakach, warsztaty żeglarstwa, jazdy na
rolkach, treningi z koszykarzami Startu, wycieczki rowerowe i zajęcia na Bike Parku.
Udostępnione będą boiska na Orlikach oraz baseny szkolne. Pani Dyrektor mówiła też o
sposobach promocji tej akcji i o ogromnym zainteresowaniu społecznym.
Radny Leszek Daniewski pytał o to czy w poszczególnych dzielnicach w szkoły i
domy kultury również zgłaszały ze swojej strony różne zajęcia dla dzieci i młodzieży i czy
np. SP nr 39 czy inny podmiot z Zemborzyc zgłaszał jakieś zajęcia. Dyrektor Wydziału
Sportu Pan Jakub Kosowski poinformował, że w ramach budżetu obywatelskiego
przyjęto do realizacji zadanie polegające na realizacji dodatkowych zajęć w okresie
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że oczywiście wiele domów kultury jest zaangażowanych w akcję i szkoły poprzez
udostępnianie obiektów sportowych, ale w odniesieniu do konkretnych szkół to nie ma
informacji czy zgłaszały one jakieś inicjatywy. Radny Piotr Choduń poinformował,
nawiązując do planowanych zajęć w poszczególnych dzielnicach, że wszystkie Rady
Dzielnic otrzymały pismo w sprawie zgłaszania swoich propozycji i potrzeb w zakresie
takich dodatkowych zadań.
Komisja zapoznała się z informacjami na temat akcji Lato w mieście.
Ad 8
W ramach spraw wniesionych Komisja przyjęła (jednogłośnie – 7 osób „za”)
zaproponowany przez radnego Leszka Daniewskiego dezyderat do Prezydenta Miasta
w sprawie budowy nowej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie.
Dezyderat:
Miasto Lublin w grach zespołowych ma kilka drużyn w najwyższej klasie
rozgrywkowej: koszykarek i koszykarzy, piłkarek ręcznych, a obecnie również siatkarzy.
Osiągnięcia tych drużyn zmuszają nas jako miasto do podjęcia decyzji o budowie
nowoczesnej hali sportowej, potrzebnej na prowadzenie zarówno szkolenia jak i
realizację rozgrywek ligowych, tym bardziej, że rosną wymagania regulaminowe dla
organizacji imprez sportowych o randze międzynarodowej.
Biorąc pod uwagę wysoki potencjał sportowy w naszym mieście to możliwość
pozyskania imprezy dla Lublina jest sprawą otwartą, jednak stan techniczny hali Globus,
potwierdzony weryfikacją techniczną jak również aktualne wymagania organizacyjne już
na wstępie dyskwalifikują Lublin w ubieganiu się o prawo do ich przeprowadzenia.
W związku z powyższym należy postawić tezę o konieczności budowy nowej hali
sportowej, spełniającej wszystkie obowiązujące wymogi.
Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku zwraca się więc do Pana Prezydenta z
dezyderatem o przystąpienie do opracowania projektu funkcjonalno-użytkowego nowej
hali, co z pewnością zapoczątkuje starania Lublina o pozyskanie środków zewnętrznych,
a być może i sponsora tytularnego dla budowy tego obiektu.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:15
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