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P R OT O K Ó Ł
nr 38/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021
rok (druk nr 1254-1).
2. 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 1255-1).
3. Podsumowanie sezonu turystycznego Lato 2021.
4. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
został przedstawiony przez Skarbnika Miasta Panią Lucynę Sternik. Pani Skarbnik
poinformowała również, że wpłynie jeszcze autopoprawka do projektu uchwały. Radny
Zdzisław Drozd zadał dodatkowe pytanie dotyczące dotacji w kwocie 350 tys. zł. dla
Uniwersytetu Przyrodniczego. Radny pytał czy inne uniwersytety również otrzymały
dotacje i na co mają być przeznaczone te pieniądze. Pani Skarbnik wyjaśniła, że tylko ten
uniwersytet otrzymał dotację gdyż tylko ten zwrócił się z wnioskiem o jej przydzielenie, a
sposób wykorzystania środków przedstawi na sesji Rady Miasta rektor uniwersytetu.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski dodał, że z tego co sam na ten temat
słyszał chodzi o bardzo innowacyjne rozwiązania w zakresie prowadzenia badań
naukowych. Radny Bartosz Margul z kolei pytał o przyczyny wzrostu opłaty za wodę.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że wzrost opłaty wiąże się z pozwoleniami wodno-prawnymi oraz
samą kanalizacją deszczową czyli odprowadzaniem wód do rzek. Opłata jest naliczana w
zależności od ilości opadów i nie jest zależna od miasta.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin został wobec
braku pytań poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Informacji dotyczących minionego sezonu turystycznego udzieliła Komisji Pani Barbara
Wybacz Kierownik referatu ds. rozwoju oferty turystycznej w Biurze Rozwoju
Turystyki. Pani Kierownik przedstawiła na wykresach dane statystyczne i poinformowała,
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że w ubiegłym roku Lublin odwiedziło 460 tys. turystów i odwiedzających. W tym roku
Lublin wrócił znowu do poziomu z 2019 roku. Wśród odwiedzających dominują
mieszkańcy województwa lubelskiego oraz województw ościennych. Najmniej turystów
przybywa z województw zachodnich, zwłaszcza z lubuskiego. Według pomiarów z
urządzeń mobilnych najbardziej popularne miejsca wśród odwiedzających to: Plac
Litewski, Stare Miasto, Zamek Lubelski i Centrum Spotkania Kultur. Jeśli chodzi o
turystów z innych krajów to do Lublina przyjeżdża wielu turystów z Izraela. W 2020 roku
najwięcej osób przybywało z Ukrainy, natomiast w roku bieżącym z takich krajów jak:
Izrael, Rosja, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Największy wzrost widać
wśród mieszkańców Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Co do struktury wieku zwiększyła
się liczba osób w przedziale między 21-ym, a 25-ym rokiem życia. Jest to pozytywny
trend wzrostowy i być może dzięki obchodom Europejskiej Stolicy Młodzieży będzie on
się utrzymywał. Nie do końca natomiast mogą być wiarygodne informacje, dotyczące
osób w wieku senioralnym, gdyż one nie zawsze się posługują urządzeniami mobilnymi.
Pani Kierownik mówiła też o tym, że dzięki realizacji programu Nowe życie Starego
Miasta została pięknie odremontowana baszta gotycka. Pod koniec sierpnia odbył się z
kolei Festiwal Legend Lubelskich – impreza familijna, która ma duży wpływ na
zwiększenie ruchu turystycznego.
Radny Leszek Daniewski pytał z czym związana jest popularność Centrum Spotkania
Kultur wśród turystów. Pani Kierownik B.Wybacz przyznała, że w tym przypadku chodzi
przede wszystkim o atrakcyjność samego budynku, który przyciąga wiele młodych osób.
Bardzo nowoczesne rozwiązania wewnątrz budynku, ale i ciekawie zagospodarowany
dach budynku. Radny L.Daniewski przyznał, że w przedstawionej Informacji brakuje Mu
wniosków co jeszcze można poprawić i jakie wnioski wyciągnąć na przyszłość. Pani
Kierownik odpowiedziała, że zgodnie z nową Strategią rozwoju miasta turystyka będzie
odgrywała znaczącą rolę. Ponadto powinniśmy jako miasto bardzo dbać o to jak
mieszkańcy postrzegają swoje miasto gdyż to też wpływa na postrzeganie miasta przez
turystów, gdyż to mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami miasta. Edukacja regionalna
najmłodszych mieszkańców jest również bardzo ważna.
Radny Zdzisław Drozd pytał czy miasto przygotowuje z innymi gminami
z Lubelszczyzny jakieś pakiety-ofertę turystyczną tak aby wspólnie zachęcać turystów do
odwiedzenia naszego regionu. Np. pakiety promujące skierowane do uczniów albo
przedsiębiorców. Pani Kierownik B.Wybacz poinformowała, że miasto włączało się, we
współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną, w realizację programu Poznaj Polskę i
szkoły, które chciały odwiedzić Lublin mogły skorzystać za pośrednictwem tego programu
z przygotowanych materiałów i propozycji. Są też pakiety współpracy z innymi miastami,
miasto współpracuje z Lokalną Organizacją Turystyczną oraz Polską Organizacją
Turystyczną. Pani Kierownik podkreśliła jednak, że Biuro Rozwoju Turystyki nie zajmuje
się tworzeniem samej oferty turystycznej.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski zauważył, że pomiar na podstawie
urządzeń mobilnych nie pokazuje jak dużo z osób odwiedzających lublin przyjechało tutaj
w celach turystycznych, a jak dużo przyjechało do pracy. Zdaniem Pana
Przewodniczącego należałoby zakładać, że osoby odwiedzające Lublin w okresie
późnojesiennym czy zimowym to głównie osoby przyjeżdżające do rodzin bądź do pracy.
W związku z tym Przewodniczący Komisji pytał czy okres od października do maja też
jest objęty pomiarami i czy dokonywane pomiary nie są mylne jeżeli wszystkich
odwiedzających kwalifikują jako turystów.
Radny Bartosz Margul pytał natomiast czy jest badany odsetek unikalnych odwiedzin
czyli jak często te same osoby odwiedzają Lublin.
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Pani Kierownik B.Wybacz wyjaśniła, że natężenie ruchu turystycznego jest badane
przez cały rok, w każdym miesiącu. Co do metodologii to wszystkie osoby, również te
przyjeżdżające w celach biznesowych są traktowani jako turyści. Co do danych
dotyczących powtarzalności adresów ip urządzeń mobilnych w określonych interwałach
czasowych to istnieje na pewno możliwość porównywania tych adresów i jest to dobry
pomysł do wdrożenia w przyszłości.
W związku z prośbą Przewodniczącego Komisji o przekazanie członkom Komisji
danych dotyczących natężenia ruchu turystycznego w Lublinie w okresie poprzedzającym
bieżący rok, Pani Kierownik B.Wybacz zapewniła, że prześle do wiadomości członków
Komisji raport za 2020 rok.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z podsumowaniem sezonu
turystycznego Lato 2021.
Ad 4
W ramach spraw wniesionych radny Leszek Daniewski poinformował, że przy
wjeździe do ośrodka Marina złamany jest jeden konar lipy i leży w rowie, a drugi konar
jest suchy. W związku z powyższym Radny spytał czy ten suchy konar został już
usunięty, ponieważ zawiadamiał o tym fakcie ośrodek MOSiR „Bystrzyca”. Wiceprezes
zarządu spółki MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Pan Krzysztof Komorski odpowiedział,
że konar został już usunięty, ale tego typu problemy ze spadającymi suchymi gałęziami
są częste w tym okresie roku i jest to na bieżąco usuwane.
Ponadto Komisja przyjęła do wiadomości pismo Prezesa Zarządu MOSiR „Bystrzyca”
w Lublinie z dn. 20 października br., znak: ZDT.3121.4.2021.4, w sprawie potrzeb
inwestycyjno-remontowych Spółki MOSiR w 2022 roku.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14:50.
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