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Andrzej Zieliński

Wpłyneło dn. 17-08-2018
PrzyjeŁo przez:
Magdalena Sykut
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Radny Miasta

W odpowiedzi na pytania zadane przez Przewodniczącego

Wróbleskiego

Rady Miasta

Jakub Wróblewski
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Jacka Tomasiaka,

Rady Miasta,

Wiceprzewodniczącego

Rady Miasta Lubartów - Pana

Rady Andrzeja Zielińskiegi

oraz Radnego - Jakuba

podczas obrad XXXVIII sesji Rady Miasta Lubartów z dnia 7 sierpnia br., złożone na

ręce Burmistrza Miasta Lubartów uprzejmie informuję.
Wizualizacja,
wykonanej

o której Państwo mówicie jest załącznikiem do dokumentacji projektowej hali

przez architekta.

Inwestycja przy ul. Parkowej obejmuje dwa boiska i halę sportową

z zapleczem szatniowo-sanitarnym.

Planowane roczne przychody z tyt. wynajmu tych obiektów są

następujące: boisko sztuczne - ok. 20 000 zł., boisko naturalne - ok 10 000 zł., hala - 20 000 zł.
Jednocześnie

chcemy podkreślić,

ograniczona

wytycznymi

działalności

komercyjnej

iż wielkość przychodów

Ministerstwa
poza sportowej

Sportu

i

z tytułu wynajmu tych obiektów jest

Turystyki

na tych obiektach

roczne koszty eksploatacji w/w obiektów są następujące:

uniemożliwiająca

prowadzenie

przez okres 5 lat. Prognozowane

boisko sztuczne - 150 000 zł, boisko

naturalne - 200 000 zł, hala - 570 000 zł.
Cytowany

przez Wiceprzewodniczącego

Rady Miasta program

MSiT jest nam znany.

Jednakże my nie braliśmy go pod uwagę gdyż, jak słusznie Radny Andrzej Zieliński, zauważył
kwota dofinansowania

jest zbyt niska. W roku 2017 skorzystaliśmy

pilotażowego:

"Program

Rozwoju

Ponadlokalnej

aplikowaliśmy

do tego

programu

na dofinasowanie

otrzymaliśmy maksymalną kwotę dofinansowania

Infrastruktury
budowy

z pierwszego

Sportowej".
hali. W

podpisana.

Naszą uwagę zwrócił

email:

"Program

biuro@mosirlubartow.pl

-

Dnia 23.06.2017

grudniu

tegoż

roku

czyli 2,5 mln zł. Znając kosztorys hali przyznana

z tego programy kwota 2,5 mln zł była wg. nas niesatysfakcjonująca,
została

programu

Inwestycji

więc umowa z MSiT nie

o szczególnym

www.mosirlubartow.pl

znaczeniu

dla

sportu ", gdzie można uzyskać do 50 % dofinansowania
o 50% dofinansowania

inwestycji. Na sesji nadzwyczajnej mówiąc

mieliśmy na myśli właśnie ten program. Wnisek do Ministerstwa Sportu

i Turystyki jest w trakcie przygotowywania.

Ostateczny - procentowy udział finansowania inwestycji

przez Miasto i MSiT będzie znany po rozpatrzeniu

wniosku. Jeszcze raz zwracamy

warunkiem

inwestycji jest zabezpieczenie

do złożenia wniosku o dofinansowanie

uwagę, iż

w prognozie

finansowej Miasta całej wartości zadania.
Przetarg
o Zamówieniach

na

budowę

Publicznych.

boiska

naturalnego

Dofinansowanie

460

został

rostrzygnięty

000 zł zostało

zgodnie

przyznane

z

Ustawą

z programu

"Modernizacji Infrastruktury Sportowej", gdzie wniosek złożono 23.02.2017 r. Program ten był, wg
naszej wiedzy, jedynym w tamtym okresie, na który mogliśmy aplikować.

email:

biuro@mosirlubartow.pl

www.mosirlubartow.pl

