BRM-III.0012.6.2.2018
Protokół 2/VIII/2018
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 18 grudnia 2018 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 3), uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie
z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw
objętych porządkiem posiedzenia. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone do
omówienia poszczególnych punktów przewidzianych w porządku posiedzenia Komisji – lista osób
zaproszonych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie odbywało
się w godzinach od 15:00 do 16:10. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu i przedstawiła porządek obrad oraz poinformowała o
autopoprawkach do projektów uchwał na drukach: (1612-3), (11-2), (12-2), (32-2) i zaproponowała
aby rozszerzyć obrady o te autopoprawki. Komisja nie wniosła uwag do tak przedstawionego
porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1.Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (druk nr 1612-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 1612-2).
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1613-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 1613-2).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 11-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia
2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 12-1).
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września
2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe
(druk nr 13-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublin (druk nr 14-1).
7. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 17-1).
8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na
Starówce”, działającego przy Przedszkolu nr 26 w Lublinie (druk nr 18-1).
9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na
Bronowicach”, działającego przy Przedszkolu nr 32 w Lublinie (druk nr 19-1).
10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na
Czubach”, działającego przy Przedszkolu nr 69 w Lublinie (druk nr 20-1).
11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole na
Tatarach”, działającego przy Przedszkolu nr 44 w Lublinie (druk nr 21-1).
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne
inne, niż miasto Lublin (druk nr 22-1).
13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Branżowej Szkoły
Mechanicznej I stopnia (druk nr 24-1).
14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz włączenia w
skład Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Lublinie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 (druk nr 25-1).
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 32-1).
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września
2017 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum EkonomicznoAdministracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 43-1).
17. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji
Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla

wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na
terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2018/2019 (druk nr 9-1).
18. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania na 2019 rok.
19. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (druk nr 1612-1) wraz
z autopoprawkami (druk nr 1612-2), (druk nr 1612-3).
Radna Marta Wcisło poprosiła o krótkie streszczenie autopoprawki na druku (1612-3). Pani Irena
Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin, wyjaśniła iż w ramach określonych w projekcie budżetu miasta na
2019 rok wraz z autopoprawką dochodów budżetu miasta w wysokości 2.250.012.766,38 zł
proponuje się zmiany w planowanych dochodach własnych polegającej na przeniesieniu źródła
dochodów „pozostałe dochody”, plan 170.000,00 zł, obejmującego odsetki za nieterminowe
regulowanie należności oraz zwrot kosztów upomnień dotyczące dochodzenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi z rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi do
rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. W związku z brakiem
dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały wraz z autopoprawkami został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0
„przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1613-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 1613-2).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0
„przeciw”, 2 „wstrzymujących się”.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 11-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 11-2). Pani Irena Szumlak wyjaśniła, iż w autopoprawce jest propozycja
zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 188.926,00 zł jak również zwiększenie planowanych
wydatków budżetu miasta o 188.926,00 zł. Uzasadniając , iż wynika to ze zwiększenia subwencji o
kwotę 171.426,00 zł w związku z wprowadzeniem środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej
dla powiatu jak również ze zwiększenia dotacji celowych i innych środków na realizację zadań
własnych o kwotę 17.500,00 zł w wyniku wprowadzenia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów.
Natomiast w wydatkach zwiększona kwota wynika z wydatków związanych na realizację zadań
własnych bez udziału środków europejskich w dz.801 - Oświata i wychowanie – proponuje się
zwiększenie o kwotę 13.400,00 zł, jak również w dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska – zwiększenie o kwotę 4.150.000,00zł planowanych wydatków na odbiór i
zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ta zmiana polega na przesunięciu dwóch zadań
realizowanych z udziałem środków europejskich „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro
sukces" jak również „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8
szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina", które nie będą realizowane w tym roku. W związku z
brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały wraz z
autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21
grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 12-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 12-2). W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania
projektu uchwały wraz z autopoprawką. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16
września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki
budżetowe (druk nr 13-1). Przewodnicząca Komisji poprosiła o wprowadzenie do tego punktu.
Barbara Czołowska – dyrektor Lubelskiego Centrum Oświatowo-Administracyjnego Oświaty
poinformowała, iż zmiany proponowane w projekcie uchwały w stosunku do regulacji zawartych w
obowiązującej uchwale polegają na wyłączeniu ze źródeł gromadzonych na wydzielonym rachunku
dochodów dotyczących: opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz
opłat wnoszonych przez rodziców(opiekunów prawnych)za zajęcia dydaktyczne i czynności
opiekuńczo-wychowawcze w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto
Lublin dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz w

przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie i wydatków nimi finansowanych.
Ponadto dokonano zmiany w zakresie sposobu i trybu sporządzania planu finansowego oraz
dokonywania zmian w planie finansowym dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i
wydatków nimi finansowanych w związku ze zmianami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania
jednostek nadzorujących i obsługujących placówki oświatowe, tj. Wydziału Oświaty i Wychowania
w Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty oraz doprecyzowuje się zapis na
5 dni roboczych. W związku z wyczerpującą odpowiedzią i brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublin (druk nr 14-1). W związku z
brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.7. Projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 17-1).
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy
projekt obwieszczenia został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe
przedszkole na Starówce”, działającego przy Przedszkolu nr 26 w Lublinie (druk nr 18-1). W
związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe
przedszkole na Bronowicach”, działającego przy Przedszkolu nr 32 w Lublinie (druk nr 19-1). W
związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
10. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole
na Czubach”, działającego przy Przedszkolu nr 69 w Lublinie (druk nr 20-1). W związku z brakiem
pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
11. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego „Moje małe przedszkole
na Tatarach”, działającego przy Przedszkolu nr 44 w Lublinie (druk nr 21-1). W związku z brakiem
pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 1 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i
wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby
fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 22-1). Na pytanie Przewodniczącej Komisji
Jadwigi Mach dlaczego jest zmieniana uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu miasta Lublin, odpowiedzi udzieliła pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania wyjaśniła, iż głównymi elementemi które zmieniamy w tej uchwale
stanowią załączniki.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie
w głosowaniu:
11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
13. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji
Branżowej Szkoły Mechanicznej I stopnia (druk nr 24-1). Przewodnicząca poinformowała, iż punkt
13 i 14 jest ściśle ze sobą powiązany. Przewodnicząca Komisji powitała pana Jacka Misiuka –
dyrektora Branżowej Szkoły Mechanicznej I stopnia w Lublinie przy ul. Magnoliowej 8, jak również
pana Jana Wasilewicza – dyrektora Zeszpołu Szkół nr 6 przy ul. Diamentowej 2. Zastępca
Prezydenta Ds. Oświaty i Wychowania – Mariusz Banach także podziękował dyrektorom za
przybycie, oraz poinformował, iż powyższy zamiar wyłączenia wynika z dążenia do racjonalizacji w
obrębie sieci szkół prowadzonych przez miasto Lublin. Branżowa Szkoła Mechaniczna I stopnia
powstała 1 września 2017 r. z przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, wchodzącej w
skład Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Lublinie. W związku z brakiem naboru w poprzednim, i bieżącym roku szkolnym,

funkcjonowanie w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Kształcenia na
poziomie szkoły branżowej I stopnia zapewni planowane przeniesienie tu Branżowej Szkoły
Wielozawodowej I stopnia nr 1, działającej dotąd w Zespole Szkół nr 6 w Lublinie. Zastępca
Prezydenta Ds. Oświaty i Wychowania wyjaśnił, iż Zespół Szkół nr 6 tworzą obok Branżowej
Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 – Gimnazjum nr 4 i Gimnazjum dla Dorosłych. Informując, iż
obie te jednostki przestaną istnieć dnia 31 sierpnia 2019 r. W związku z likwidacją gimnazjów w
ramach reformy systemu edukacji. Gimnazjum nr 4 prowadzi wyłącznie oddziały przysposabiające
do pracy. W związku z wyczerpującym uzasadnieniem Zastępcy Prezydenta – Mariusza Banacha,
Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
14. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz włączenia
w skład Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Lublinie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 (druk nr 25-1). W
związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 321) wraz z autopoprawką (druk nr 32-2). W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do
opiniowania projektu uchwały wraz z autopoprawką. Powyższy projekt uchwały wraz z
autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”.
16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7 września
2017r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 43-1). W związku z brakiem
pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
17. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji
Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla
wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na
terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2018/2019 (druk nr 9-1). Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Mach, zaproponowała aby Komisja przeniosła wybór wskazania przedstawicieli Rady
Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy materialnej w
formie stypendiów naukowych dla wybitne uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów
doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2018/2019, na
najbliższą sesję Rady Miasta w dniu 20 grudnia 2019 roku. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”.
Ad.18. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania na 2019 rok. W związku z brakiem
uwag do tego punktu, Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja
przyjęła plan pracy na 2019 rok.
Ad.19. Sprawy wniesione. Nie zgłoszono spraw w ramach tego punktu.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za
udział w posiedzeniu.
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