BRM-III.0012.8.6.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 46/VIII/2022
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 24 maja 2022r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Pan Dariusz Sadowski.
W posiedzeniu uczestniczyło 10-ciu członków Komisji, zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecna była radna Anna Ryfka.
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 1443-1).
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 1444-1).
3. Podsumowanie osiągnięć sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin w
sezonie 2021/2022.
4. Przedstawienie Akcji Sezon Lublin 2022.
5. Sprawy wniesione.
Ad 1
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
został poddany pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd pytał z jakiego tytułu będą teraz
wydawane środki na żużel, gdyż zostały przesunięte z promocji do wydziału Sortu. Z-ca
Dyrektora Wydziału Sportu Pani Iwona Haponiuk wyjaśniła, że środki zostały
przesunięte na upowszechnianie kultury fizycznej, tak aby uporządkować sytuację i aby
wszystkie kluby wnioskowały o środki na zasadach konkursowych i otrzymywały je
z tego samego źródła.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
3 „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,
został, wobec braku pytań ze strony członków Komisji, poddany pod głosowanie.
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie, głosami: 6 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 3
Na wstępie Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski zapowiedział cykl spotkań
komisji z najlepszymi klubami sportowymi w mieście, który rozpoczyna się od AZS
UMCS, którego zawodnicy osiągają bardzo wysokie wyniki w wielu dziedzinach sportu,
a ostatnim dużym sukcesem klubu jest zdobyte Wicemistrzostwo Polski drużyny
kobiecej koszykówki. Odnosząc się do sukcesów wszystkich lubelskich drużyn
sportowych Przewodniczący Komisji podzielił się refleksją iż składa się na to kilka
elementów, zarówno realizowana od 12 lat strategia miasta, polegająca na
współfinansowaniu sportu wyczynowego, ale też młodzieżowego, ponadto
zaangażowanie wielu ludzi: działaczy i pasjonatów sportu, dzięki którym te środki były
odpowiednio inwestowane, takich jak np. prof. St.Michałowski, który dbał o rozwój
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sportu wyczynowego i akademickiego, a poza tym fakt, że znalazła się grupa
podmiotów, które wspierały lubelskie drużyny, takich jak np. kopalnia Bogdanka czy
firma „Pszczółka”. Przewodniczący podkreślił jak duże znaczenie mają te sukcesy jeżeli
chodzi o promocję miasta i poprawę poziomu życia mieszkańców.
Następnie Prezes Zarządu Klubu Uczelnianego AZS UMCS przedstawił informacje
związane ze strukturą organizacyjną klubu, mówiąc, że w klubie działa 12 sekcji
wyczynowych i 32 sekcje akademickie; zrzeszonych jest w sumie 1 200 sportowców.
Ostatni rok był czasem kumulacji wielu sukcesów sportowych, ale był to wynik wielu lat
pracy. Pan Prezes omówił największe sukcesy zawodników klubu, w tym 3 medale
igrzysk olimpijskich w lekkoatletyce oraz poszczególnych sekcji, w tym duże osiągnięcia
zawodników sekcji pływackiej oraz sukcesy jakie osiągnęła drużyna koszykówki kobiet,
zdobywając wicemistrzostwo kraju jak też drużyna koszykówki mężczyzn i piłki ręcznej
mężczyzn, które to drużyny awansowały do I ligii. Pan Prezes mówił również o tym, że
klub kładzie nacisk na rozwój sportu dzieci i młodzieży i zamierza utworzyć akademię
koszykówki. Dużym wsparciem dla klubu jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego,
utworzona w Zespole Szkół Elektronicznych. Powstają w ramach klubu nowe inicjatywy
jak szkolenie w kierunku uczestnictwa w triathlonie czyli połączenia lekkoatletyki
i pływania. Docelowo klub myśli o stworzeniu ośrodka szkoleniowego w różnych
dyscyplinach sportu. Duży nacisk klub kładzie na sport akademicki i współpracę
z UMCS, która układa się bardzo dobrze. UMCS jest szóstą uczelnią w Polsce jeżeli
chodzi o wyniki w sporcie. Ponadto Pan Prezes dodał, że prawdopodobnie dwa kluby
koszykówki kobiet z Polski będą miały szansę zagrać w Eurolidze i klub ma nadzieję że
lubelska drużyna będzie mogła wystartować w klasyfikacjach do tych rozgrywek. Pan
Prezes mówił też o innych planowanych wyzwaniach i imprezach sportowych
z udziałem zawodników klubu uczelnianego, jak np. Paryż 2024 (lekkoatleci i pływacy),
a na końcu swojej wypowiedzi złożył podziękowania skierowane do władz miasta oraz
Radnych Rady Miasta za wsparcie finansowe dla klubu, dla wszystkich sekcji
sportowych, bez którego to wsparcia nie byłoby takich sukcesów.
Radny Leszek Daniewski wspomniał przy okazji omawiania sukcesów klubu
o wszystkich osobach, działających od lat w samorządzie lubelskim, a zasłużonych w
rozwój lubelskiego sportu akademickiego. Radny podkreślił, że w przypadku klubu AZS
UMCS duże znaczenie ma profesjonalizm wszystkich pracowników i bardzo dobra
organizacja pracy w klubie. Przyznał też, że cieszy dobra współpraca klubu z AZS-em
środowiskowym i życzył klubowi oraz obecnym na posiedzeniu zawodniczkom dużo
dalszych sukcesów.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski mówiąc o tym, że poważniejsze
wsparcie finansowe klubu zostało zapoczątkowane 12 lat wstecz, podkreślał jak ważne
jest stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej, struktury wsparcia, która
z biegiem lat procentuje wysokimi wynikami sportowymi. Miasto podjęło się realizacji
świadomej i zaplanowanej strategii rozwoju sportu w oparciu o sport kwalifikowany
i wyczynowy, która przynosi teraz pozytywne rezultaty.
Radny Piotr Choduń pogratulował klubowi sukcesów i zauważył, że działacze
klubu są widoczni również na wielu innych imprezach sportowych i widać ich
zaangażowanie w sport. Nawet byli studenci i działacze włączają się w organizację
różnych imprez. Radny podkreślał jak ważna jest dbałość o aktywność i dopuszczanie
do gry zawodników z drugich zespołów, którzy często potrzebują tylko dłuższego
„ogrania” i mają szansę przechodzić do pierwszego zespołu. Ważna jest też ciągłość
szkolenia, pozwalająca na zatrzymywanie najlepszych zawodników w Lublinie.
Ekspert Prezydenta Miasta ds. sportu Pan Marek Lembrych przyznał, że
właściwa okazała się realizowana przez miasto konstrukcja finansowa, dotycząca
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finansowania sportu. Pan M.Lembrych dodał, że dobre skutki przynosi też bardzo dobra
współpraca miasta, z osobistym zaangażowaniem Pana Prezydenta, ze wszystkimi
związkami sportowymi, dzięki czemu w Lublinie realizowanych jest dużo wydarzeń
sportowych i w najbliższym czasie planowane są kolejne imprezy sportowe najwyższej
rangi, w pływaniu, w piłce nożnej czy koszykówce. Zastosowany w Lublinie przez Urząd
Miasta wespół z Urzędem Marszałkowskim montaż finansowy sportu wyczynowego,
uwzględniający szkolenie dzieci i młodzieży, jest bardzo nowatorski i tak jest
postrzegany przez inne miasta w Polsce. Jeżeli chodzi o koszykówkę to na pewno
sprawdza się taka konstrukcja, że są: ośrodki młodzieżowe, II liga kobiet, I liga kobiet
i liga zawodowa.
Radny Leszek Drozd wyraził opinię, że za sukcesami sportowymi powinna iść
też odpowiednia baza sportowa i pytał czy zostały już poczynione starania w kierunku
zdobycia środków na budowę nowoczesnej hali sportowej przy uczelni.
Pan Prezes Rafał Walczyk odpowiedział, że Pan Profesor Stanisław Michałowski
były rektor UMCS czyni w tym kierunku duże starania i jest już odpowiednie miejsce
i projekt hali, ale brakuje dotychczas modelu finansowania, choć są prowadzone
rozmowy w ministerstwie.
Przewodniczący Komisji D.Sadowski przyznał, że taka nowoczesna hala jest w
mieście bardzo potrzebna gdyż i inne kluby mogłyby z niej korzystać.
Ekspert Prezydenta Pan M.Lembrych poinformował, że w tej chwili doszły w
mieście dwa nowe obiekty sportowe: w Akademii Medycznej i Liceum St.Staszica
i miasto prowadzi rozmowy w sprawie ich udostępnienia, tak więc ilość godzin
przeznaczona na treningi zwiększy się dzięki dostępności do tych obiektów.
Za pomoc finansową miasta dziękowały też obecne na posiedzeniu koszykarki
AZS UMCS. Natomiast Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki Pan Marcin Kęćko,
nawiązując do swoich doświadczeń, wspominał o tym, że w klubie AZS UMCS panuje
bardzo dobra atmosfera i zawiązywanych jest wiele przyjaźni, co też w przypadku
młodych osób jest ważnym czynnikiem i zachętą do treningów.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski, życząc dalszych sukcesów obecnym
na posiedzeniu zawodniczkom klubu, wyraził jednocześnie zdanie, że biorąc pod
uwagę trudną sytuację finansową miasta, nie będzie łatwo sprostać wszystkim
potrzebom klubów sportowych, ale też trzeba mieć na uwadze, że ich dofinansowanie
jest niezwykle ważne, gdyż wsparcie finansowe i osiągane teraz wyniki to był wieloletni
proces, który łatwo można zaprzepaścić przez zaniechanie dalszego finansowania.
Sport jest tą dziedziną, na której nie można oszczędzać.
W podsumowaniu przyjęto zapis, że Komisja zapoznała się z podsumowaniem
osiągnięć sportowych Klubu Uczelnianego AZS UMCS Lublin w sezonie 2021/2022.
Ad 4
Informacji na temat Akcji Sezon Lublin 2022 udzielił Komisji Pan Marcin Kęćko
Dyrektor Biura Rozwoju Turystyki, który przedstawił na czym polegała zmiany
formuły imprezy w roku bieżącym. Skupia się ona tym razem na formule akcji
promującej, skierowanej zarówno do mieszkańców jak i do turystów. Wcześniej turyści
mieli utrudniony dostęp do informacji na temat akcji. Tegoroczna akcja będzie trwała od
1 czerwca do 31 października, a przekrój oferty jest bardzo szeroki, od wydarzeń
kulturalnych po aktywność na świeżym powietrzu, spacery z przewodnikami, zakup
pamiątek. Miasto stara się też zbudować stronę popytową dla branży, dotyczącą
propozycji odpłatnego udziału w ofercie. Następnie Pan Dyrektor przedstawił podział
oferty na poszczególne kategorie i sposób przydziału punktów dla uczestników. Pan
Dyrektor przedstawił również jakie podmioty udało się pozyskać do przeprowadzenia
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akcji i jest to grupa 54 podmiotów, łącznie 164 usługi w 6 kategoriach. Oferta jest
skierowana do wszystkich, którzy lubią aktywny wypoczynek. Korzyści na jakie miasto
liczy to minimum 11,5 tys. sprzedanych usług oraz nawiązanie dobrej współpracy
miasta z przedsiębiorcami. Ważny jest też czynnik statystyczny, gdyż dzięki systemowi
zbierania punktów miasto będzie mogło po zakończeniu akcji zliczyć i podsumować,
które obszary cieszą się większym, a które mniejszym zainteresowaniem. Pan Dyrektor
udzielił też odpowiedzi na dodatkowe pytania radnego Bartosza Margula, który pytał
czy wspierając podmioty, biorące udział w akcji miasto nie może zawęzić ich liczby
tylko do tych, które są zarejestrowane w Lublinie, tak aby część środków z podatków
wróciło do miasta. Pan Dyrektor odpowiedział, że będzie to trudne ze strony
mieszkańca, zrozumienie dlaczego z części usług i atrakcji jakie są dostępne w mieście
nie może skorzystać w ramach oferty. Radny B.Margul proponował wobec tego
zawężenie do małej liczby podmiotów, które nie są zarejestrowane w Lublinie, co może
przyczynić się w przyszłości do przerejestrowywania firm, celem zapewnienia sobie
udziału w tego typu akcjach, które organizuje miasto. Pan Dyrektor M.Kęćko
zapowiedział, że w podsumowaniu akcji będzie można zobaczyć jak wyglądała sytuacja
i jakie rozwiązania można przyjąć na kolejne lata.
W podsumowaniu przyjęto zapis, iż Komisja zapoznała się z prezentacją Akcji Sezon
Lublin 2022.
Ad 5
Komisja zapoznała się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu
miasta Lublin za 2021 (pismo Prezydenta Miasta z dn. 4 maja br., znak: VK-PLI.3035.3.2022).
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 15:30.
Protokołowała:
/-/ Sylwia Bednarska

Przewodniczący Komisji
/-/ Dariusz Sadowski

