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Lublin, dnia 7 września 2018 r.

Pan
Leszek Daniewski
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.250.2018

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie
wykonania wiaty dla lubelskich Morsów, uprzejmie informuję, co następuje.
Wiata dla Morsów nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie nie była uwzględniona
w Planie Inwestycyjnym Spółki MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o. o. na 2018 rok.
W tegorocznym budżecie Spółka nie miała również zabezpieczonych środków finansowych
koniecznych do zrealizowania tej inwestycji.
Jednak jak wyjaśnił MOSiR, ze względu na wnoszone do Spółki prośby od
przedstawicieli środowiska lubelskich Morsów oraz osób wspierających to środowisko,
a przede wszystkim ze względu na uzasadnioną celowość realizacji tej inwestycji, Spółka
zadeklarowała gotowość do podjęcia próby zrealizowania tego zadania.
W ramach przygotowania do realizacji zadania nazwanego jako: „Zaprojektowanie
i wybudowanie wiaty wraz z utwardzeniem terenu nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie",
Spółka wystąpiła i pozyskała niezbędne zgody i decyzje administracyjne:
- zgodę właściciela
Gospodarowania Mieniem;

terenu

-

Gminy

Lublin,

reprezentowanej

przez

Wydział

- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Kolejnym etapem determinującym realizację inwestycji jest zabezpieczenie środków
finansowych. Jak zaznaczyła Spółka, z uwagi na dużą liczbę postępowań przetargowych
w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę w trybie
zamówień publicznych w 2018 r., konieczne jest rozstrzygnięcie postępowań dotyczących
wszystkich kluczowych zadań remontowych i inwestycyjnych uwzględnionych w Planie
Inwestycyjnym Spółki na 2018 rok. Wówczas Spółka przeprowadzi analizę finansową
zakończonych postępowań celem ustalenia, czy ewentualne oszczędności powstałe w wyniku
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rozstrzygnięcia postępowań przetargowych pozwolą na zabezpieczenie środków finansowych
niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej inwestycji.
Prezydent Miasta Lublin
/-/ dr Krzysztof Żuk
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