BRM-III.0012.8.7.2022
P R OT O K Ó Ł
nr 47/VIII/2022
posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku Rady Miasta Lublin
z dnia 3 czerwca 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. Rozpatrzenie i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2021
rok (druk nr 1479-1), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z
badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin, sporządzonego na dzień 31
grudnia 2021 roku.
2. Sprawy wniesione.
Ad 1
Sprawozdanie finansowe miasta Lublin za 2021 rok zostało poddane pod dyskusję.
Na pytanie radnego Zdzisława Drozda jaki był koszt stworzenia dokumentu, Skarbnik
Miasta Pani Lucyna Sternik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o opinię biegłego
rewidenta to był to koszt niewiele ponad 21 tys. zł. i firma została wyłoniona w ramach
konkursu, do którego przystąpiło pięć firm. Wybrana oferta była najtańsza.
Wobec braku innych pytań dokument został poddany pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe Miasta Lublin za 2021
rok, głosami: 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 2
W ramach spraw wniesionych radny Leszek Daniewski poruszył sprawę zakupionego
w ramach zadania z budżetu obywatelskiego skutera wodnego, z którego mieszkańcy
mogą korzystać, tak jak i z innych skuterów, o każdej porze dnia, zakłócając tym samym
wypoczynek przebywającym nad Zalewem mieszkańcom. Radny zaapelował do
Zarządcy Zalewu oraz władz miasta o to aby wzorem jeziora Białego wprowadzono
całkowity zakaz używania tego typu sprzętu, w celach nie związanych z udzielaniem
pomocy bądź wyznaczenie ściśle określonych godzin, w których może on być używany.
Na Zalewie pływają kajaki, łódki, a między nimi szalejące skutery wodne, które
stwarzają niebezpieczeństwo dla osób korzystającym z kajaków i łódek.
Radny Zdzisław Drozd pytał o kto kto formalnie zarządza w chwili obecnej wodami
Zalewu, natomiast radny Zbigniew Ławniczak proponował przedstawienie na kolejnym
posiedzeniu komisji informacji w tej sprawie, czym zawiaduje miasto, a czym Wody
Polskie jeżeli chodzi o sam Zalew i tereny przyległe.
Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski odpowiedział, że jeżeli chodzi
o zarządcę to Wody Polskie mają to co jest pod wodą oraz działki związane z zaporami
czyli infrastrukturą zapewniającą bezpieczeństwo, a tereny wokół Zalewu należą do
miasta.
Radny Leszek Daniewski wyraził zdanie, że jeżeli nie gmina to na pewno
Wojewoda wydaje rozporządzenia w sprawie zasad korzystania z akwenu przez
jednostki pływające z napędem mechanicznym.

Przewodniczący Komisji Dariusz Sadowski poprosił obecnego na posiedzeniu
Dyrektora Biura Rozwoju Turystyki o przygotowanie informacji z zakresu możliwości
decyzyjnych Rady Miasta w sprawie ustalania zasad korzystania z wód Zalewu
i przesłanie tej informacji członkom Komisji drogą mailową. Jeżeli okaże się, że miasto
ma w tej sprawie kompetencje to temat zostanie omówiony na kolejnym posiedzeniu
komisji i być może zasadnym by było przyjęcie stosownego dezyderatu w celu ochrony
strefy ciszy nad Zalewem.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz. 14:30.
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