BRM-III.0012.6.4.2018
Protokół 4/VIII/2018
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 26 lutego 2019 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 Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania.
Posiedzenie odbywało się w godzinach od 15:30
do 16:55.
Na początku posiedzenia
Przewodnicząca powitała członków komisji w tym radnego Piotra Chodunia, który dołączył do składu
Komisji Oświaty i Wychowania i uczestniczy pierwszy raz w posiedzeniu Komisji, jak również oraz
osoby uczestniczące w posiedzeniu. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad Komisji i
zaproponowała aby punkt 13 porządku posiedzenia dotyczący Informacji na temat rozmów
Prezydenta Miasta z przedstawicielami Związków Zawodowych w sprawie wynagrodzeń pracowników
niepedagogicznych w placówkach oświatowych przenieść na początek obrad Komisji. Komisja nie
wniosła uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do
jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 119-1).
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 120-1).
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli,
oddziałów
przedszkolnych
w
publicznych
szkołach
podstawowych
(druk nr 117-1).
4. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2018 roku przez Gminę Lublin
(druk nr 118-1).
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do sieci XARXA FP (druk nr 130-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7
września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 131-1).
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 136-1).
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
działających na terenie miasta Lublin (druk nr 137-1).
9. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 3 (druk nr 148-1).
10. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Branżowej Szkoły
Mechanicznej I stopnia (druk nr 149-1).
11. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz włączenia do
Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Lublinie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 (druk nr 150-1).

12. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie (druk nr 151-1).
13. Informacja na temat rozmów Prezydenta Miasta z przedstawicielami Związków Zawodowych w
sprawie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych.
14. Informacja na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Lublinie.
15. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia :
Ad.1. Informacja na temat rozmów Prezydenta Miasta z przedstawicielami Związków Zawodowych w
sprawie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Zastępca
Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach poinformował członków Komisji
o owocnym przebiegu z poniedziałkowego spotkania z Prezydentem Miasta Krzysztofem Żukiem,
skarbnikiem Miasta Ireną Szumlak, dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania Ewą DumkiewiczSprawką, dyrektorem LCOA Barbarą Czołowską, zastępcą dyrektora Piotrem Burkiem,
Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wychowania Jadwigą Mach oraz z przedstawicielami wszystkich
związków zawodowych działających w oświacie. Zastępca Prezydenta Mariusz Banach
zasygnalizował, iż Wydział Oświaty i Wychowania przygotuje projekt, który wymagał dużego nakładu
pracy, dodając iż od 1 lipca bieżącego roku każdy pracownik niepedagogiczny będzie miał w swojej
pensji zasadniczej zapisaną kwotę 2250,00 złotych jak również do tej kwoty będzie doliczony dodatek
stażowy. Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa Dumkiewicz-Sprawka wyjaśniła, iż ta
propozycja wynika z tego, że w grupie pracowników niepedagogicznych występują bardzo duże
rozbieżności płacowe, dlatego razem ze Związkami Zawodowymi jak również z Przewodniczącą
Komisji Oświaty i Wychowania Jadwigą Mach wskazaną przez Przewodniczącego Rady. Ponadto
poinformowano o przystąpieniu opracowania wzoru jednolitego regulaminu, który będzie przykładem
wdrożenia w placówkach oświatowych. Skarbnik Miasta Lublin Irena Szumlak poinformowała, iż kwota
4 mln złotych wraz z pochodnymi zostanie przeznaczona na podwyżki dla pracowników
niepedagogicznych. Zastępca Prezydenta Mariusz Banach poinformował członków komisji o
organizowanej akcji informacyjnej w szkołach, jak również zachęcał do rozliczania rocznego podatku
PIT w naszym mieście Lublinie, uzasadniając iż wpływy z PIT to bardzo ważne źródło dochodów
budżetu miasta. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach podkreśliła, iż nikt z pracowników nie otrzyma
niższego wynagrodzenia od najniższej krajowej 2250 złotych plus dodatek stażowy. Przewodnicząca
podziękowała wszystkim za udział w dyskusji i poprosiła aby zapisać w protokole, iż Komisja
zapoznała się z Informacją na temat rozmów Prezydenta z przedstawicielami Związków Zawodowych
w sprawie wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Miasto Lublin.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 1191). W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”.
Ad.3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 120-1). W związku z brakiem
pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 117-1).
Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała członków komisji o przygotowywanej
autopoprawce do powyższego projektu uchwały, która dotyczy omyłki pisarskiej dotyczącej Szkoły nr

40 w punkcie 85. W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.5. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2018 roku przez Gminę Lublin (druk
nr 118-1). Przewodnicząca Jadwiga Mach zaproponowała aby dokonać zapisu, iż Komisja zapoznała
się i przyjęła powyższą Informację o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2018 roku przez Gminę
Lublin.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do sieci XARXA FP (druk nr 130-1).
Przewodnicząca poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego punktu. Pan Maciej Zaporowski
kierownik referatu promocji potencjału akademickiego z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości
wyjaśnił, iż przedkładany projekt uchwały Rady Miasta Lublin ma na celu wyrażenie zgody Rady
Miasta Lublin na przystąpienie Miasta Lublin do sieci XARXA FP zrzeszającej miasta europejskie.
Ideą sieci jest pomoc w nawiązywaniu kontaktów między partnerami w celu wymiany uczniów i
nauczycieli szkół zawodowych na praktyki i staże. Będzie to również szansa do promocji Miasta Lublin
na arenie europejskiej. Biuro XARXA FP istnieje przy Urzędzie Miasta Barcelona od 20 lat i z
sukcesami wspiera rozwój szkolnictwa i praktyk zawodowych przy wykorzystaniu programu
ERASMUS+. Członkostwo w sieci wiąże się z roczną opłatą w wysokości 800€ . Przed podpisaniem
umowy o współpracy wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Zagranicznych RP.
Przewodnicząca podziękowała panu Maciejowi Zaporowskiemu za uzasadnienie i poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8
„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7
września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 131-1). W związku z brakiem
pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 136-1). W związku
z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
działających na terenie miasta Lublin (druk nr 137-1). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca
poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Policealnej dla
Dorosłych nr 3 (druk nr 148-1). W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do opiniowania
projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Branżowej Szkoły
Mechanicznej I stopnia (druk nr 149-1). W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do

opiniowania projektu uchwały. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz włączenia do
Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w Lublinie Branżowej Szkoły Wielozawodowej I stopnia nr 1 (druk nr 150-1). 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.13. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie (druk nr 151-1). 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.14. Informacja na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Lublinie.
Przewodnicząca zaproponowała aby dokonać zapisu, iż radni zapoznali się i otrzymali pisemną
Informację na temat rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w Lublinie.
Ad.15. Sprawy wniesione. W ramach spraw wniesionych członkowie Komisji zapoznali się z pismem
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin z dn. 24.01.2019r. (znak: OW-OP-V.4424.97.2019), w sprawie
utworzenia w roku szkolnym 2019/2020 oddziałów klasy I w XI Liceum Ogólnokształcącym,
wchodzącym w skład Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w
Lublinie.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
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