BRM-III.0012.8.5.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 45/VIII/2022
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 26 kwietnia 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. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 roku (druk
nr 1407-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1411-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022
rok (druk nr 1412-1).
4. 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 1413-1).
5. Sprawy wniesione.
Ad 1
Komisja zapoznała się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia
2021 roku, nie przeprowadzając w tej sprawie dyskusji.
Ad 2
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok zostało pod dyskusję.
Wobec braku pytań ze strony członków Komisji dokument został poddany pod
głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2021 rok, w głosowaniu: 6 „za”, 2 „przeciw”, 0 wstrzymujących się od głosu.
Ad 3
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
został, wobec braku pytań ze strony członków Komisji, poddany pod głosowanie.
Przedmiotowy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 4
Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 5
W ramach spraw wniesionych radny Eugeniusz Bielak pytał czy są realne szanse na
to, aby klub piłkarski MOTOR Lublin awansował do I ligi. Radny Leszek Daniewski pytał
natomiast o to jak jest realizowana uchwała w sprawie nadania imienia wybitnego
sportowca Tomasza Wójtowicza hali Globus, gdyż minęło już dużo czasu, a na hali nie
widać oznakowania informującego o takiej nazwie. Przewodniczący Komisji Dariusz
Sadowski nadmienił, że rozumie, iż uchwała weszła w życie, a w pytaniu chodzi o jej
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zrealizowanie w formie wizualnej, tak aby np. przechodnie mogli zobaczyć pełną nazwę
hali. Radny Leszek Daniewski dodał, że chodzi również o to, aby przy podawaniu w
wiadomościach sportowych gdzie odbędzie się dany mecz była też podawana pełna
nazwa hali i to jakie nosi imię.
W odniesieniu do pytania radnego Eugeniusza Bielaka głos zabrał Ekspert
Prezydenta Pan Marek Lembrych, który stwierdził, że w sporcie trudno jest powiedzieć
kto i kiedy awansuje, ale jeżeli są spełnione takie podstawowe elementy jak szkolenie
młodzieży, szkółki, akademie, współpraca z innymi klubami to to z czasem procentuje,
tylko trudno powiedzieć kiedy i trzeba być cierpliwym. Obiektywnie jednak należy
stwierdzić, że odpowiednie kroki są zainicjowane w MOTORze i wszystkie potrzebne
elementy spełnione tak więc widać już symptomy sukcesu. Przewodniczący Komisji
Dariusz Sadowski przyłączył się do opinii Pana Eksperta, twierdząc, że wszystkie
potrzebne elementy zostały spełnione, jest szkółka, finansowanie, obiekt i klub powinien
mieć już zapewniony udział w barażach; pozostaje jednak kwestia szczęścia w dalszych
rozgrywkach.
W odpowiedzi na pytanie radnego Leszka Daniewskiego Dyrektor Wydziału Sportu
Pan Jakub Kosowski wyjaśnił, że hala Globus została przekazana aportem jako mienie
spółki MOSiR „Bystrzyca” tak więc już teraz to spółka zajmuje się wszystkimi
czynnościami związanymi z realizacją uchwały, dotyczącej nadania imienia hali. Obecna
na posiedzeniu Pani Anna Buzek-Kuchno Główny Specjalista z Wydziału Kontroli
i Nadzoru Właścicielskiego poinformowała, że według informacji przekazywanych
wydziałowi, spółka już wdrożyła działania mające na celu odpowiednią wizualizację
przyjętych uchwałą zmian. W związku z prośbą radnego L.Daniewskiego
o przedstawienie komisji projektu tej wizualizacji Pani A.Buzek-Kuchno zobowiązała się
przekazać ten wniosek Dyrektorowi Wydziału. Przewodniczący Komisji Dariusz
Sadowski zaproponował przesłanie projektu wizualizacji drogą mailową.
Radny Zdzisław Drozd pytał co się dzieje z boiskami sportowymi i terenem
przekazanym spółce pana Z.Jakubasa – jak wygląda realizacja boisk i czy będą
wykonane jeszcze w tym roku. W odpowiedzi Dyrektor Wydziału Gospodarowania
Mieniem Pan Arkadiusz Nahuluk wyjaśnił, że wszystko jest na dobrej drodze i w
czerwcu powinny już być gotowe cztery boiska, a niebawem rozpoczną się procedury
związane z ich odbiorami. Są już projektowane dwa kolejne boiska i budynek, spółka ma
już uzgodnienia z Wodami Polskimi, zostanie złożony projekt i prawdopodobnie
najpóźniej w wakacje II etap prac zostanie rozpoczęty. Termin zakończenia pierwszego
etapu to koniec czerwca i do tego czasu zostaną przekazane pierwsze boiska. Na
dodatkowe pytanie radnego Z.Drozda czy już jest rozwiązana sprawa z klubem
jeździeckim i czy cały teren już miasto odzyskało, Pan Dyrektor A.Nahuluk
odpowiedział, że postępowanie zostało zakończone i egzekucja została przeprowadzona
skutecznie choć niestety kwestia zadłużenia nie została pomyślnie zakończona gdyż LKJ
nie ma żadnych środków finansowych. Na odzyskanych terenach będą realizowane dwie
funkcje: tereny rekreacyjne dla mieszkańców, łącznie ze ścieżką rowerową wzdłuż rzeki
oraz wielofunkcyjna hala sportowa.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14:20.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska
Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

