BRM-III.0012.8.3.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 43/VIII/2022
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 29 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 1406-1).
2. Sprawozdanie z realizacji akcji "Zima w mieście" w 2022 r.
3. Informacja na temat zajęć dla dzieci z Ukrainy, organizowanych przez kluby
sportowe działające na terenie Lublina.
4. Prezentacja działań Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin na
rzecz Gminy Lublin.
5. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok,
wobec braku pytań ze strony członków Komisji, został poddany pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 8 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2
Informacje na temat realizacji akcji "Zima w mieście" w 2022 r. przedstawił Komisji
Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski. Pan Dyrektor mówił m.in., iż część
zajęć była prowadzona w formie online, a część stacjonarnie. Zajęcia realizowało 9
podmiotów i przeznaczono na to kwotę blisko 50 tys. zł. Z zajęć skorzystało 1600 dzieci, a
z półkolonii prawie 200. Dzięki współpracy z różnymi jednostkami, z zakresu sportu,
oświaty, kultury, a nawet ochrony środowiska, udało się stworzyć wspólną ofertę.
Największym zainteresowaniem cieszyły się półkolonie dla najmłodszych adeptów,
ponadto zajęcia organizowane przez Fundację Inicjatyw Twórczych, Fundację „Rozwiń
skrzydła”, poza tym zajęcia sportowo-rekreacyjne dla nieco starszych dzieci, takie jak
warsztaty gimnastyczno-akrobatyczne, zajęcia na trampolinach, treningi z koszykarzami
Startu Lublin. Udostępnione zostały baseny, białe orliki, odbywały się też zajęcia w
plenerze.
Na pytanie radnego Eugeniusza Bielaka czy jakieś zajęcia były organizowane na
terenie Felina, Pan Dyrektor J.Kosowski odpowiedział, że sprawdzi dokładnie miejsca
realizacji zajęć i odpowie mailowo. Radny E.Bielak dodał, że na Felinie jest szkoła, do
której uczęszcza ok. 700 dzieci i dla tych dzieci również powinny być organizowane tego
typu zajęcia. Ustosunkowując się do uwag radnego Przewodniczący Komisji Dariusz
Sadowski wyraził opinię, że przy organizacji zajęć nie przyjmuje się takiego założenia, że
będą się one odbywały w każdej z 27-u dzielnic, poza tym miejsca lokalizacji zajęć są
uzależnione od decyzji podmiotów je realizujących i od oferty jaką przedstawiają.
Przewodniczący Komisji dodał, że nie ma problemu aby młodzież dojechała na zajęcia.
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Radny Zdzisław Drozd pytał czy faktycznie na wszystkie zajęcia w ramach tej akcji
miasto przekazało zaledwie 45 tys. zł gdyż na inne drobniejsze przedsięwzięcia typu
wydruk ulotek reklamujących jakieś wydarzenie miasto przekazuje większe kwoty.
Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub Kosowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o środki
przekazane z puli jaką dysponuje Wydział Sportu to jest to kwota 45 tys. zł. Co do miejsc
gdzie zajęcia są realizowane to na pewno nie ma szans żeby w ramach tej kwoty można
było zorganizować je w każdej szkole. Dlatego aby zapewnić jak najszerszą ofertę zajęć
współpracowało ze sobą wiele podmiotów.
Nawiązując do przygotowywanej oferty zajęć w ramach akcji „Lato w mieście”
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski spytał czy brany jest pod uwagę fakt, że w
mieście jest dużo dzieci z Ukrainy, które niekoniecznie znają polski język i czy one
również będą mogły w tych zajęciach uczestniczyć. Dyrektor Wydziału Sportu Pan
Jakub Kosowski wyjaśnił, że Wydział w chwili obecnej pracuje nad ofertą zajęć letnich
i na pewno będzie brał pod uwagę obecną sytuację.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem
z realizacji akcji „Zima w mieście” w 2022 roku.
Ad 3.
Informacji na temat zajęć dla dzieci z Ukrainy, organizowanych przez kluby sportowe
działające na terenie Lublina udzielił Komisji Dyrektor Wydziału Sportu Pan Jakub
Kosowski. Pan Dyrektor przedstawił stronę internetową, do której link otrzymali wszyscy
członkowie Komisji, a na której zostały podane, w języku ukraińskim, wszystkie informacje
dotyczące zajęć sportowych organizowanych przez lubelskie kluby oraz kontakty mailowe
i telefoniczne. Pan Dyrektor wyjaśnił, że są to zajęcia szkoleniowe, skierowane do tych
osób, które już wcześniej trenowały dane dziedziny sportu, a zajęcia odbywają się bez
podziału na grupy polskie i ukraińskie, jest więc pełna integracja co dodatkowo będzie
sprzyjało nauce języka polskiego przez dzieci ukraińskie. Duże podziękowania należą się
klubom sportowym, które podjęły się organizacji takich zajęć. O przekazanie podziękowań
również ze strony komisji poprosił Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski.
W związku z pytaniem radnego Eugeniusza Bielaka odnośnie kwoty jaką miasto
przekazało na organizację zajęć dla dzieci z Ukrainy, Pan Dyrektor J.Kosowski
poinformował, że są to zajęcia, na które środki kluby otrzymują przystępując do
konkursów, ale też zajęcia prowadzone przez kluby i nie opłacane przez gminę.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z Informacją na temat
zajęć dla dzieci z Ukrainy, organizowanych przez lubelskie kluby sportowe.
Ad 4
Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin na rzecz Gminy Lublin
przedstawił w formie ustnej i multimedialnej Prezes Zarządu Organizacji Pan Krzysztof
Raganowicz. Pan Prezes przedstawił cele jakie założyła sobie organizacja jeszcze na
wstępie działalności oraz poinformował, że członkami stowarzyszenia mogą być osoby
prawne i jednostki samorządu terytorialnego. Obszarem, którego dotyczy działalność
stowarzyszenia jest gmina Lublin oraz 21 okalających gmin i 5 powiatów. Całym
systemem, w który wpisana jest działalność organizacji zarządza Polska Organizacja
Turystyczna. Stowarzyszenie zajmuje się promocją wszystkich działań, podejmowanych
przez różne podmioty występujące z ofertą turystyczną. Poza tym organizuje szkolenia
dla branży turystycznej, publikuje własne materiały promocyjne, prowadzi analitykę.
Swoją działalność stowarzyszenie rozpoczęło w 2020 roku i cały czas działało w okresie
pandemii. W chwili obecnej ma 74 członków: miasto Lublin, 5 gmin (Jastków, Konopnica,
gmina wiejska Lubartów, Kamionka, Wólka), 13 instytucji publicznych, głównie instytucji
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kultury. Ponadto 54 przedsiębiorców działających w turystyce i jedna osoba fizyczna.
W tej chwili dołączają kolejne gminy ościenne. Punkt Informacji Turystycznej działa przez
7 dni w tygodniu, jest 5 etatów, a samo biuro stowarzyszenia to niewiele ponad 2 etaty.
Następnie Pan Prezes wymieniał co udało się zrobić od początku działalności
stowarzyszenia i przy jakim współudziale. Pośród wielu innych działań stowarzyszenie
brało czynny udział w akcji „ratujemy gastro w Lublinie” w czasie trwania pandemii.
Zamierzenia, które są realizowane przez stowarzyszenie do chwili bieżącej to działalność
punktu informacyjnego, który jest czynny w godz. 10-18 w każdy dzień tygodnia i który
udziela informacji bezpłatnie i cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród odwiedzających
Lublin, ponadto prowadzone są punkty informacyjne przy okazji różnych wydarzeń
turystycznych. Stowarzyszenie sprzedaje miejskie gadżety, drukuje materiały promocyjne
turystyczne, które następnie są dystrybuowane do hoteli, restauracji, instytucji kultury.
Wyprodukowanych zostało bardzo dużo informatorów turystycznych i ulotek
tematycznych i przewodnickich oraz map turystycznych, w różnych językach. Z racji
ostatnich wydarzeń wydrukowane zostały mapy w języku ukraińskim, do tego foldery
targowe i promocyjne, w sumie ok. 133 tys. różnego rodzaju druków. Stowarzyszenie
tworzy całą sieć sprzedaży po to aby móc finansować działalność swoich punktów.
Zajmuje się też promocją zagraniczną Lublina i bierze udział w targach zagranicznych, jak
choćby w największych targach turystycznych w Madrycie. Organizuje wizyty studyjne.
Sztandarowym produktem jest ogólnopolska karta turysty „trip-pas”, stworzona wespół z
innymi miastami i organizacjami oraz flixbusem. Jest to karta rabatowa, dzięki której
można korzystać ze zniżek w tych miastach, które ją utworzyły i przy korzystaniu z usług
flixbusa. Ponadto Pan Prezes wymienił wiele wydarzeń turystycznych, organizowanych w
Lublinie, których partnerem było stowarzyszenie oraz utworzonych programów, jak
choćby „poznaj Lublin z przewodnikiem” gdzie każda osoba może sama skorzystać z
usług przewodnika miejskiego. Została też stworzona karta komunikacji dla osób
głuchych w obiektach noclegowych. Ponadto stowarzyszenie prowadzi wiele działań dla
branży turystycznej, głównie szkoląc i prowadząc działania marketingowe oraz wespół z
Biurem Rozwoju Turystyki UM Lublin badania ruchu turystycznego w Lublinie. Ponadto
włącza się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, obsługując pomocową linię telefoniczną w
języku ukraińskim oraz punkt informacyjny. Stworzonych było 20 tys. map dla Ukraińców.
Stowarzyszenie tworzy bezpłatne spacery po mieście z przewodnikiem, tak dla Ukraińców
jak i dla osób, które okażą dowód na wpłatę datku na pomoc uchodźcom. Ponadto
prowadzi specjalny portal, mający na celu pomoc uchodźcom w szukaniu pracy.
Radny Zdzisław Drozd pytał o budżet stowarzyszenia, ile środków pochodzi z
budżetu miasta, a ile jest środków własnych, biorąc pod uwagę 2021 rok. Ponadto radny
pytał o współpracę z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną.
Radny Bartosz Margul z kolei nawiązał do wzrostu cen w branży turystycznej, co
jest związane z przyjazdem uchodźców i pytał jaki to będzie miało skutek jeżeli chodzi o
ruch turystyczny w mieście. Ponadto radny, odnosząc się do danych statystycznych, pytał
na ile będą one teraz wiarygodne w związku z napływem uchodźców z Ukrainy i na ile
zmniejszy się oferowana baza turystyczna w zakresie liczby oferowanych miejsc
noclegowych.
Prezes Zarządu Organizacji Pan Krzysztof Raganowicz wyjaśniał, że
stowarzyszenie w całości utrzymuje się z działalności statutowej, w tym działalności
odpłatnej. Poza tym przychodami są składki członkowskie. Jeżeli chodzi o 2021 rok to
stosunek wkładu miasta do pozostałych przychodów organizacji był na poziomie ok. 7778%. Jeżeli chodzi o składki członkowskie to na każdą złotówkę, która pochodzi z branż,
od przedsiębiorców turystycznych, przypadało 3 zł z budżetu miasta. Jeżeli chodzi o
bieżący rok to składka ze strony miasta jest na poziomie 2/3 tego co było w ubiegłym roku
także organizacja stoi przed jeszcze większym wyzwaniem, ale też rozwija cały czas sieć

- 4 -

sprzedaży i rozszerza możliwości pozyskania środków. Stowarzyszenie jest członkiem
Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która skupia się na działaniach dla
całego województwa, ale oba stowarzyszenia przygotowują również wspólne
przedsięwzięcia. Odnosząc się do pytania o wzrost cen w hotelach Pan Prezes
poinformował, że nie należy go wiązać z przybyciem uchodźców, gdyż nastąpił on
jeszcze przed wojną w Ukrainie i był związany ze znacznym wzrostem cen za media.
Hotele w większości starają się już nie podwyższać cen po przyjeździe uchodźców
i starają się tworzyć jak najlepsze warunki do ich przyjęcia. Co do statystyk i badania
ruchu to na pewno wszystko się w najbliższym czasie ustabilizuje i Ci uchodźcy, którzy
już zostaną w Lublinie nie będą traktowani jak turyści. Ponadto Pan Prezes dodał, że
uchodźcy, którzy przybyli do Lublina w pierwszej fali uchodźczej to były osoby
zamożniejsze, które w dużej części zachowywały się jak turyści w naszym mieście
i korzystały w pełni z oferty jaką dysponuje miasto. Co do ilości miejsc noclegowych w
Lublinie to nie ulega raczej zmianie, popyt na miejsca jest cały czas duży, ale też nie ma
problemu ze znalezieniem miejsca noclegowego w przystępnej cenie.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z działaniami Lokalnej
Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin na rzecz Gminy Lublin.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:00.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

