BRM-III.0012.8.8.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 36/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 7 września 2021r.
Obrady prowadził Wiceprzewodniczący Komisji Pan Piotr Choduń.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-u członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecny był radny Dariusz Sadowski.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone.
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr
1182-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30.06.2021r. (druk nr 1183-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1180-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1181-1).
5. Zapoznanie się z działalnością Kobiecego Klubu Piłkarskiego Unia Lublin.
6. Sprawy wniesione.
Ad 1
Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku została
poddana pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd pytał skąd wynika tak niski poniżej 10%
wskaźnik realizacji remontów w zakresie sportu. W odpowiedzi Pan Jakub Kosowski
Dyrektor Wydziału Sportu poinformował, że chodzi tu o niewielką kwotę jaką Wydział
Sportu dysponuje na naprawę i wymianę różnych urządzeń na boiskach – ok. 70 obiektów
w całym mieście, a niskie wydatkowanie tych środków wynika z faktu, że przez pandemię
przesunięta została ocena stanu technicznego obiektów i wszystkie procedury, związane z
tym, że rzeczoznawca dokonuje analizy stanu technicznego tych obiektów, tak więc w
wyniku tych przesunięć w roku bieżącym płatności nastąpią dopiero w drugiej połowie
roku. Radny Z.Drozd pytał też o środki w kwocie 500 tys. zł na utrzymanie boisk gdyż
dotyczy to Orlików, na których w większości przypadków wygasły już 10-letnie umowy i jak
w takim razie będzie wyglądało dalsze finansowanie tych boisk. Pan Dyrektor
J.Kosowski wyjaśnił, że te środki to są wydatki przyporządkowane do poszczególnych
szkół i szkoły je realizują, zaś co do samych boisk to wszystkie i te w ramach Orlików i
poza są finansowane z budżetu miasta. Co do samych Orlików to umowy są dosyć
nieprecyzyjne co do okresu przez jaki boiska mają być nieodpłatnie udostępniane.
Radny Leszek Daniewski pytał o boisko na Wrotkowie przy kościele, czy jest ono
pod nadzorem miasta. Radny Tomasz Pitucha wyjaśnił, że chodzi zapewne o boisko,
które jest na działce prywatnej i jeżeli ktoś je kosi to pewnie spółdzielnia mieszkaniowa.
Pan Dyrektor J.Kosowski dodał, że przy wszystkich boiskach podlegających miastu stoi
regulamin i tym się one wyróżniają.
Radny Tomasz Pitucha pytał jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o organizacje
pozarządowe, prowadzące różne kluby sportowe, jak przetrzymały one okres pandemii
kiedy konkursy nie były realizowane. W odpowiedzi Pan Dyrektor J.Kosowski

- 2 poinformował, że konkursy były cały czas realizowane. W 2021 roku były krótkie okresy
kiedy te zajęcia nie mogły być realizowane, ale kluby realizowały je w innych terminach.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z Informacją z wykonania
budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku.
Ad 2
Członkowie Komisji nie zgłaszali pytań do Informacji o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30.06.2021r., w związku z czym
przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z przedmiotową Informacją.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został poddany pod dyskusję.
Radny Eugeniusz Bielak pytał o to czy są zabezpieczone pieniądze na sport żużlowy,
gdyż była obietnica, że jak klub dotrze do play-offów to otrzyma dodatkowe środki. Radny
podkreślał, że drużyna jeździ bardzo dobrze i jest to ekstra liga. Dodatkowo Radny pytał
ile środków będzie wydane w tym roku z planowanych 12 mln zł na rozbudowę szkoły na
Felinie.
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Tadeusz Dziuba, odnosząc się do
pytania o rozbudowę szkoły, odpowiedział, że projekt budowlany na rozbudowę szkoły
powinien spłynąć w ciągu tygodnia, we wrześniu miasto zapłaci za ten projekt i jeżeli
będzie pozwolenie na budowę do 15 października to dopiero wtedy będzie można
rozpocząć prace przy szkole.
Odnosząc się do pytania o klub żużlowy to Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub
Kosowski poinformował, że jeżeli chodzi o umowę promocyjną to została ona zawarta na
cały sezon i to dotyczy zarówno sezonu zasadniczego jak i kolejnych rund jeżeli takie się
odbędą. Radny E.Bielak przypomniał, że klub piłkarski Motor Lublin, będąc w trzeciej
lidze dostawał duże pieniądze, a tutaj gdzie jest tak zasadne finansowanie drużyny
żużlowej jest problem z pieniędzmi. Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski
dodał, że w chwili obecnej trwa Kolegium Prezydenckie więc jeszcze nie wiadomo jakie
będą efekty tych rozmów i trudno powiedzieć na tę chwilę, że pieniędzy dla klubu
żużlowego nie ma.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Choduń podsumował, że wszyscy członkowie
Komisji na pewno oczekują na dodatkowe środki na sport i trzeba być dobrej myśli, że
wszystkie kluby będą zabezpieczone, tak aby mogły kontynuować rozgrywki sportowe.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 6 „za”, 1 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 4
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4
„wstrzymujące się”.
Ad 5
Komisja wysłuchała szczegółowych informacji na temat działalności Kobiecego Klubu
Piłkarskiego Unia Lublin, przedstawionych przez Prezesa KKP Unia Lublin Pana Jakuba
Knapa, w formie ustnej i w formie multimedialnej.
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towarzystwie dawnego trenera MOTOR-u Lublin, którego udało się pozyskać do KKP Unia
Lublin. Następnie Pan Prezes przedstawił najbardziej znane i utytułowane zawodniczki w
Polsce, które się wywodzą z Lublina i były szkolone w klubie oraz zaprezentował dwa
filmy, które były pokazywane w internecie i przedstawiały zawodniczki klubu, a zarazem
promowały Lublin. Mówiąc o historii klubu Pan Prezes powiedział m.in. iż w roku 2016
została powołana fundacja i stowarzyszenie i stworzone zostały dwie grupy młodzieżowe
dziewcząt, które brały udział w rozgrywkach chłopięcych. W latach 2018-2020
zorganizowana została stała baza sportowa dla grup młodzieżowych i klub wynajmuje
komercyjnie różne obiekty, jak choćby boisko w wąwozie przy ul. Lwowskiej oraz korzysta
z obiektów MOSiR-owskich przy Arenie Lublin. W 2019 roku zostały powołane dwie
drużyny seniorskie i od tamtej pory są one wystawiane do rozgrywek. Prezentują one
najwyższy poziom w mieście Lublin i to jest II liga kobiet, a drugi zespół na poziomie IV
ligii kobiet. Obecnie klub wszedł w porozumienie w klubem Widok Lublin i sekcja kobieta
tego klubu stała się sekcją Unii Lublin. W tej chwili w Lublinie jest więc klub piłki nożnej
kobiet Perły Lublin na poziomie IV ligii i Unia Lublin na poziomie II ligii. Plany na najbliższy
okres to awans do I ligii kobiet oraz lepsza współpraca z Urzędem Miasta Lublin, gdyż z
Urzędem Marszałkowskim klub już podjął współpracę. Od przyszłego sezonu klub chce
również pozyskać zawodniczki, które by grały docelowo w I lidze. Ponadto założenie klubu
to popularyzacja marki Lublin gdyż klub stworzył bardzo fajne środowisko i jest to też
opinia rodziców, gdyż do klubu są zapisywane dziewczynki w wieku od 3 lat. Klub chce
założyć sklep z gadżetami klubowymi, chce też bliżej współpracować z męskim klubem
piłkarskim Motor Lublin. Jednak klub na obecnym etapie mierzy się z wieloma wyzwaniami
i na pewno jest to też wyzwanie finansowe. Przystępując do II ligii kobiet rywale to były
kluby ze wschodniej części Polski, ale w wyniku reformy Związku Piłki Nożnej i Komisji
Piłkarstwa Kobiecego zreorganizowano strukturę i teraz klub musi jeździć na rozgrywki w
różnych częściach Polski co wiąże się też z koniecznością zapewnienia noclegów i
większymi kosztami, czego nie ujęły wcześniejsze plany budżetowe. Pan Prezes wyjaśniał
również, że klub ma jedynie umowy amatorskie z zawodniczkami, podczas gdy inne kluby
mają podpisane kontrakty z zawodniczkami i biorą one też stypendia. Przedstawiał
rachunek zysków i strat za lata 2019-2020, zarówno jeśli chodzi o stowarzyszenie jak i
fundację. Dalej Pan Prezes informował, że struktura przychodowa w 2020 roku to było:
15% składki członkowskie, 42% to finansowanie z Urzędu Miasta (w postaci możliwości
korzystania z boiska przy Arenie Lublin oraz finansowanie na inne cele, takie jak
wynagrodzenie dla trenerów i wyjazdy), 43% budżetu to były darowizny, sponsorzy i
wszystkie działania jakie klub podejmuje na rzecz zdobycia środków. Według założeń na
2021 rok 15% to składki członkowskie, w 4% wesprze klub PZPN, 2% to wsparcie ze
strony Urzędu Marszałkowskiego, 10% od prywatnych sponsorów i jak na razie w 26%
pokrycie zapotrzebowania ze strony Urzędu Miasta. Brakuje kwoty 46 tys. zł. na ten rok
aby móc zamknąć budżet klubu. Pan Prezes zwrócił się więc z prośbą do Komisji o pomoc
w uzyskaniu dodatkowych środków na pokrycie tej luki. Dla klubu jest to bardzo ważne
aby zamknąć rok budżetowy bez długów. Jest to też ważne dla pozyskiwania nowych
sponsorów, gdyż jest to często warunek jaki stawiają przed rozpoczęciem współpracy. Na
zakończenie wypowiedzi Pan Prezes przedstawił jeszcze strukturę szkoleniową w klubie,
wymieniając „Skrzatki” – dzieci urodzone w latach 2016-2018, „Żaczki” – roczniki od 2014
do 2016, „Orliczki” – roczniki 2011-2013, „młodziczki” – 2009-2010 oraz dwa zespoły
seniorskie. Celem klubu na najbliższe sezony jest awans do wyższej klasy rozgrywkowej.
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Choduń dodał od siebie dodatkowe informacje
na temat fuzji klubu z klubem Widok Lublin i przypomniał o meczach kobiecej piłki nożnej
jakie się odbyły w ostatnich latach w Lublinie, a które gromadziły dużą rzeszę kibiców, ok.

- 4 7-8 tys. osób. Radny P.Choduń nadmienił również, że piłka nożna kobiet jest na pewno
szybko rozwijającą się dyscypliną w ostatnich latach.
Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski poinformował, że klub otrzymuje,
poza środkami przyznanymi w wyniku konkursów, dużą pomoc od miasta w postaci opłat
za korzystanie z obiektów i do września otrzymał w taki sposób kwotę 42 tys. zł. Ponadto
miasto wnosi też wkład barterowy w postaci sportowej szkoły, który jest na poziomie 77
tys. 440 zł w skali sezonu.
Na pytanie radnego Zdzisława Drozda dotyczące obiektów z jakich korzysta klub,
Pan Prezes J.Knap poinformował, że obecnie klub trenuje na obiektach MOSiR-u i
wynajmuje komercyjnie obiekty, m.in. od AOS-u.
Radna Monika Kwiatkowska złożyła klubowi życzenia dalszego rozwoju kobiecej piłki
nożnej, wspominając jednocześnie, że chciałaby doczekać czasów kiedy ta dyscyplina
sportu będzie traktowana poważnie, na poziomie męskiej piłki nożnej.
Wiceprzewodniczący Komisji P.Choduń wyraził zdanie, że sytuacja już się zmienia i
jak dowiodły ostatnie mecze w Lublinie było bardzo duże zainteresowanie kibiców
rozgrywkami w piłce nożnej kobiet. Radny Leszek Daniewski dodał, że świadczy o tym
drużyna kobiet w klubie w Łęcznej, który ma duże osiągnięcia sportowe i jest poważnie
traktowany. Przy okazji Radny spytał czy Unia Lublin stara się o współpracę z tym klubem.
Pan Prezes J.Knap odpowiedział, że wszystko co robi klub Unia Lublin jest robione z
myślą o zawodniczkach i rozwoju piłki nożnej kobiecej i klub ma otwarte na współpracę
podejście do innych klubów, również klubu z Łęcznej. Unia Lublin ma przygotowaną,
dotychczas nie podpisaną umowę partnerską z klubem z Łęcznej, w której zobowiązuje
się dostarczać zawodniczki na poziomie juniorskim do centralnej ligi juniorów. Jest
natomiast współpraca z IV-ligowym klubem Perła Lublin. Radny L.Daniewski pytał czy
klub zastanawia się nad tym co robić aby najlepsze wyszkolone w klubie zawodniczki nie
przechodziły do klubu w Łęcznej tylko grały w Lublinie, umożliwiając dalszy awans. Pan
Prezes J.Knap odpowiedział, że priorytetem dla klubu jest dobro zawodniczek i jeżeli
któraś z zawodniczek ma szansę grania w wyższej lidze to klub tego nie blokuje.
W wyniku odbytej dyskusji Komisja jednogłośnie – 10 osób „za” przyjęła następujący
dezyderat do Prezydenta Miasta (w wersji zaproponowanej przez radnego
L.Daniewskiego):
„Komisja widząc taką potrzebę zwraca się z dezyderatem do Pana Prezydenta
o przeznaczenie jeszcze w roku bieżącym dodatkowych środków w kwocie 46 tys. zł na
działalność Kobiecego Klubu Piłkarskiego Unia Lublin, który zrzesza ponad 80
zawodniczek i ma bardzo dobre wyniki sportowe w skali kraju, co daje duże możliwości
awansu do wyższej ligii. Dodatkowe środki pozwolą klubowi na zamknięcie budżetu w
roku bieżącym i udział zawodniczek we wszystkich rozgrywkach oraz realizację planów
dalszego rozwoju kobiecej piłki nożnej w naszym mieście.”
Ad 6
Wiceprzewodniczący Komisji Piotr Choduń w imieniu swoim i członków Komisji
podziękował Dyrektorowi Wydziału Sportu za bardzo dobrą organizację Drużynowych
Mistrzostw Polski w Lekkoatletyce, które odbyły się w Lublinie oraz pogratulował
środowisku AZS Lublin za obronienie tytułu.
PonadtoKomisja przyjęła do wiadomości następujące pisma:
1. Pismo Z-cy Prezydenta Miasta Lublin Pani Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak z dn. 25
czerwca br., znak: OR-ZU-II.0015.8.6.2021, zawierające odpowiedź na dezyderat Komisji
w sprawie budowy w Lublinie nowej hali sportowo-widowiskowej.
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zawierające wniosek o możliwość przedstawienia na posiedzeniu Komisji Sportu,
Turystyki i Wypoczynku w dn. 7.09.2021r. informacji na temat działalności klubu oraz
perspektyw rozwoju kobiecej piłki nożnej w mieście.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:30.
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