BRM-III.0012.8.11.2021

P R OT O K Ó Ł
nr 39/VIII/2021
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 23 listopada 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 uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk
nr 1258-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 1259-1).
3. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok został
poddany pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd pytał o szczegółowsze dane odnośnie
wydatków na dokumentację przyszłościową w rozdz. 90004 utrzymanie zieleni w
miastach, gdzie jest zapisane 523 tys. zł na dokumentację przyszłościową, ale też
dokumentację przyszłościową na teatr i w ochronie zabytków gdzie jest na to zapisana
kwota 700 tys. zł. Pani Lucyna Sternik Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, że chodzi
m.in. o dokumentację na Centrum Sztuki Dziecka i Młodzieży w Lublinie które będzie się
mieściło w dawnym „Domu Kolejarza” (kwota łączna 4 mln 300 tys. zł., zaś na rok 2022
zapisano kwotę 50 tys. zł.) Dokumentacja w kwocie 700 tys. zł. ma być przeznaczona na
renowację Trybunału Koronnego, zaś kwota 523 tys. zł. w rozdziale „utrzymanie zieleni w
miastach i gminach” to częściowo (10 tys. zł.) aktualizacja dokumentacji Parku na
Błoniach, 373 tys. zł. Przeznacza się na dokumentację na Park Nadrzeczny i 150 tys. zł.
na dokumentację Parku Bronowickiego.
Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do zgłaszania wniosków w sprawie zmian
w przedstawionym projekcie budżetu miasta na 2022 rok. Wnioski zgłaszali radni:
Eugeniusz Bielak, Leszek Daniewski, Zdzisław Drozd i Piotr Choduń. Zostały one
zaopiniowane w następujący sposób:
wnioski radnego Eugeniusza Bielaka:
1) wykonanie projektu na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul.
Władysława Jagiełły11; 200 tys. zł, źródło finansowania - ze sprzedaży mienia w
rozdziale - 70005,
Wniosek przyjęty głosami: 5 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
2) wykonanie nowej nawierzchni jezdni i remont miejsc parkingowych na ul.
Władysława Jagiełły; 300 tys. zł, źródło finansowania - ze sprzedaży mienia w rozdziale
– 70005,
Wniosek odrzucony w głosowaniu: 4 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
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28; 50 tys. zł, źródło finansowania – ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek nie otrzymał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów. Za jego
przyjęciem głosowało 4 osoby, przy 4 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.
4) wykonanie projektu na budowę amfiteatru przy ul. Odlewniczej; 300 tys. zł, źródło
finansowania - ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek odrzucony w głosowaniu: 4 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
5) wykonanie skwerów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Hutniczej; 200 tys. zł,
źródło finansowania – ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek nie otrzymał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów. Za jego
przyjęciem głosowało 4 osoby, przy 4 przeciw i 1 wstrzymującym się od głosu.
6) wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul.
Węglarza z ul. Walecznych, ul. Strzembosza i ul. ks. Kłopotowskiego; 800 tys. zł,
źródło finansowania – drogi wewnętrzne w rozdziale - 60017,
Wniosek przyjęty głosami: 5 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
7) wykonanie skwerów rekreacyjnych przy ul. Bluszczowej i przy ul. Węglarza; 100
tys. zł, źródło finansowania – promocja miasta w rozdziale – 75075,
Wniosek odrzucony w głosowaniu: 2 „za”, 5 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
8) dofinansowanie w ramach promocji miasta Klubu Sportowego Speed Car Motor
Lublin w celu utrzymania wysokiego poziomu w rozgrywkach w najwyższej lidze
PGE Ekstraliga i możliwości organizacji zawodów sportowych; 4 mln. zł, źródło
finansowania - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale – 92109,
Wniosek przyjęty głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
9) dofinansowanie w ramach promocji miasta Klubu Sportowego LKPS Luk Lublin
w celu utrzymania siatkówki męskiej w najwyższym poziomie w lidze rozgrywkowej
Plus Liga; 2 mln. zł, źródło finansowania – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w
rozdziale – 92109,
Wniosek nie otrzymał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów. Za jego
przyjęciem głosowało 3 osoby, przy 3 przeciw i 3 wstrzymujących się od głosu.
10) wykonanie projektu pod budowę basenu z częścią rehabilitacyjną na terenie
Dzielnicy Tatary; 300 tys. zł, źródło finansowania - ze sprzedaży mienia w rozdziale –
70005,
Wniosek odrzucony w głosowaniu: 4 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
11) wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul.
Józefa Franczaka Lalka z ul. Kazimierza Jagiellończyka i ul. gen. Stanisława
Skalskiego; 500 tys. zł, źródło finansowania - ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek nie otrzymał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów. Za jego
przyjęciem głosowało 4 osoby, przy 4 przeciw i 1 wstrzymującej się od głosu.
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12) budowa ogólnodostępnej siłowni napowietrznej przy ul. Niepodległości 7A ; 30
tys. zł, źródło finansowania – ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek przyjęty głosami: 4 „za”, 3 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
13) kompleksowy remont boisk na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego nr 1 przy ul. Spółdzielczości Pracy 65, gdzie są zaniedbania od 30
lat; 2 mln zł, źródło finansowania – ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek odrzucony w głosowaniu: 4 „za”, 5 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
14) zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych, której brak zmusza do
noszenia dzieci niepełnosprawnych po schodach; 150 tys. zł, źródło finansowania –
ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek nie otrzymał wymaganej do jego przyjęcia większości głosów. Za jego
przyjęciem głosowało 3 osoby, przy 3 przeciw i 2 wstrzymujących się od głosu.
15) wykonanie nowego ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 48 przy ul. Kasprowicza;
50 tys. zł, źródło finansowania – ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005,
Wniosek przyjęty głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
16) remont klatki schodowej i wykonanie malowania w budynku socjalnym przy ul.
Mełgiewska 40; 20 tys. zł, źródło finansowania – ze sprzedaży mienia w rozdziale –
70005,
Wniosek przyjęty głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
17) zakup ławek i koszy na śmieci i montaż w ciągach pieszych na terenach Gminy
Lublin i przy blokach komunalnych i socjalnych na terenie Dzielnic;
Kalinowszczyzna, Tatary, Felin, Hajdów Zadębie i Ponikwoda; 50 tys. zł, źródło
finansowania - ze sprzedaży mienia w rozdziale – 70005.
Wniosek przyjęty głosami: 5 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
wnioski radnego Leszka Daniewskiego:
8. Wykonanie klimatyzacji w hali sportowej „Globus” - wartość 2 mln zł
źródło finansowania: zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy (1 mln zł) oraz
sprzedaży działek (1 mln zł)
Wniosek przyjęty jednogłośnie - 9 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
9. Przeznaczenie kwoty 25 tys. zł. na organizację turnieju piłkarskiego dla dzieci
zamieszkałych w dzielnicach: Zemborzyce i Wrotków.
Turniej rozegrany zostanie w miesiącu maju przyszłego roku na obiektach Ośrodka
Marina nad Zalewem Zemborzyckim (dz. Zemborzyce). Zakończenie turnieju połączone
będzie z festynem sportowym, podczas którego wręczone zostaną zawodnikom
nagrody w poszczególnych kategoriach oraz rozegrany zostanie mecz: mieszkańcy
Zemborzyc z reprezentacją klubu “Vrotkovia”. Będzie to również impreza sportowa w
ramach otwarcia sezonu nad Zalewem Zemborzyckim.
źródło finansowania: w ramach środków przeznaczonych na promocję miasta poprzez
sport
Wniosek przyjęty jednogłośnie - 9 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”

- 4 10. Przygotowanie programu użytkowego dla nowej hali widowiskowo-sportowej w
Lublinie – kwota 100 tys. zł. Budowa hali jest zasadna z uwagi na znaczne
osiągnięcia sportowe lubelskich drużyn oraz rosnące wymagania regulaminowe
dla organizacji imprez sportowych o randze międzynarodowej.
źródło finansowania: w ramach dokumentacji przyszłościowej – rozdz. 60095
Wniosek przyjęty głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymu jące się”
11. Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122 (obok
siedziby Rady Dzielnicy) – kwota 20 tys. zł
źródło finansowania: zwiększenie dochodów w rozdziale 75616 – podatek od czynności
cywilnoprawnych
Wniosek przyjęty jednogłośnie - 9 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
wniosek radnego Zdzisława Drozda:
12. Zwiększenie o kwotę 621 tys. zł środków na zadanie “Boisko Wysokich Lotów –
Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części
lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie” - zadanie realizowane w ramach
budżetu obywatelskiego V, w dziale 851 Ochrona zdrowia. Łączna kwota na
realizację zadania po zwiększeniu środków wyniesie 1 200 tys. zł
źródło finansowania: zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych –
dział 70005
Wniosek przyjęty głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
wniosek radnego Piotra Chodunia:
13. Zakup trybun mobilnych, na ok. 800 osób, przy ul. Magnoliowej 8 (obiekty
Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego) – kwota 250.000
zł
źródło finansowania: zwiększenie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych
– dział 70005
Wniosek przyjęty jednogłośnie - 8 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok, wraz
z przyjętymi wnioskami, został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu: 9 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, wobec
braku dodatkowych pytań ze strony członków Komisji, został poddany pod głosowanie.
Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”,
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

