BRM-III.0012.8.2.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 42/VIII/2022
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 1 marca 2022r.
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 2022
rok (druk nr 1335-1), wraz z autopoprawką (druk nr 1335-2).
2. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z
dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1336-1), wraz z autopoprawką (druk nr 1336-2).
3. Sprawy wniesione.
Autopoprawki do projektów uchwał, ujętych w punktach: 1 i 2 zostały wprowadzone
do porządku posiedzenia w trakcie jego przyjmowania.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok,
wraz z autopoprawką został przedstawiony szczegółowo przez Skarbnika Miasta Panią
Lucynę Sternik. Następnie przystąpiono do dyskusji. Radny Eugeniusz Bielak pytał ile
jeszcze środków z budżetu obywatelskiego z 2021 roku zostało jeszcze
niewykorzystanych. Radny Zdzisław Drozd pytał o przyczyny zmniejszenia wydatków o
937 tys. zł na projekt związany z udostępnianiem powierzchni w piwnicach klasztoru
powizytkowskiego, czy zmieniła się sytuacja odnośnie dotacji ze środków europejskich na
ten cel. Skarbnik Miasta Pani Lucyna Sternik poinformowała, że jeżeli chodzi
o wykorzystanie środków na zadania z budżetu obywatelskiego w 2021 roku to
przygotowywane jest właśnie takie zestawienie i zostanie udostępnione jak tylko będzie
gotowe, ale już wiadomo, że na budżet obywatelski w 2021 roku miasto wydało kwotę
8 983 952, 84 zł. Natomiast co do zadania związanego z udostępnieniem piwnic klasztoru
powizytkowskiego to projekt miał się zakończyć w tym roku, ale z przyczyn finansowych
zostaje on przesunięty i zostaje wydłużony czas jego realizacji do 2023 roku. Nastąpiło
zmniejszenie środków europejskich o kwotę 1 271 384 zł oraz środków z budżetu
państwa o kwotę 147 344 zł, natomiast środki własne z budżetu miasta, objęte umową
o dofinansowanie, zostają zwiększone o kwotę 480 864 zł. Środki zostają przekazane na
remont piwnic w Centrum Kultury, na potrzeby zbliżających się wydarzeń, związanych
z otrzymanym tytułem Europejskiej Stolicy Młodzieży. Co do finansowania projektu to
47% środków będzie pochodziło z budżetu państwa i ze środków europejskich zaś 53%
ze środków własnych. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Tadeusz Dziuba
dodał, że projekt był składany w oparciu o ceny z 2000 roku i trzeba mieć na uwadze, że
ceny wszystkich materiałów wzrosły i trudno będzie znaleźć oferenta, który zrealizuje
zadanie w tej zakładanej kwocie, trzeba będzie ją uaktualnić.
Radny Leszek Daniewski nawiązał do projektu z budżetu obywatelskiego pod
nazwą „Niezatapialni” i wyraził nadzieję, że projekt nie zostanie zrealizowany gdyż nie jest
to zasadne, aby wydawać tak duże środki 320 tys. zł na zakup łódki, która ma służyć tylko
do zabawy. Za takie pieniądze można zrealizować dużo ważniejszą dla mieszkańców
dzielnicy inwestycję. Radny stwierdził ponadto, że projekt nie powinien być
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zakwalifikowany jako projekt dzielnicowy. Podobne zdanie co do braku zasadności
realizacji takiego projektu wyrażała radna Monika Kwiatkowska, która prosiła o bliższe
informacje odnośnie przyczyn zakwalifikowania takiego projektu przez powołaną do tego
komisję i poddania go pod opinię mieszkańców. Skarbnik Miasta Pani Lucyna Sternik
w odpowiedzi na te zastrzeżenia poinformowała, że nie można zrezygnować z projektu,
który przeszedł całą procedurę w ramach zadań z budżetu obywatelskiego. Radny
Zdzisław Drozd przyznał, że takich projektów nietrafionych jest na pewno więcej i istotne
jest czy one mogą być w odpowiednim momencie odrzucone przez komisję, która je
wstępnie kwalifikuje. Obecna na komisji Pani Agata Cholewa Główny Specjalista
z Biura Partycypacji Społecznej wyjaśniła dodatkowo, że wspomniany projekt został
pozytywnie oceniony przez zespół budżetu obywatelskiego, a następnie przegłosowany
przez mieszkańców i zgodnie z regulaminem projekt jest zwycięskim projektem,
natomiast jeżeli chodzi o bliższe szczegóły to zostanie przygotowana szczegółowa
informacja w tej sprawie i członkowie Komisji otrzymają ją drogą mailową.
Radny Eugeniusz Bielak stwierdził, że należy się przyjrzeć samej kwalifikacji
projektów dzielnicowych, być może regulamin powinien być zmieniony, bo w ramach
projektów dzielnicowych powinno być realizowanych więcej projektów inwestycyjnych.
Radny Leszek Daniewski wyraził zdanie, że projekty jeszcze przed ich
zakwalifikowaniem przez powołaną w tym celu komisję, powinny być konsultowane
z Radą Dzielnicy.
Swoje poparcie dla konieczności wyjaśnienia tych kwestii, związanych
z kwalifikacją projektów w ramach budżetu obywatelskiego i ewentualnej zmianie
regulaminu zgłosił radny Tomasz Pitucha.
Poddany rojekt uchwały, wraz z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie,
głosami: 6 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 2
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin, wraz
z autopoprawką, został decyzją Komisji poddany od razu pod głosowanie.
Projekt uchwały, wraz z autopoprawką, został zaopiniowany pozytywnie, głosami:
6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 3
W ramach spraw wniesionych Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski
poinformował o przygotowanym Stanowisku Rady Miasta, dotyczącym wojny w Ukrainie,
które jest wyłożone do podpisania przez Radnych Rady Miasta w sekretariacie Biura
Rady Miasta.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:50.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

