BRM-III.0012.6.5.2018
Protokół 5/VIII/2018
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 26 marca 2019 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z
załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych
porządkiem posiedzenia. Nieobecny był radny Robert Derewenda. 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 17:15. Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji w tym radną Maję Zaborowską, która dołączyła 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 poinformowała o
autopoprawkach do projektów uchwał (na druku 161-1 i 162-1) jak również o projekcie uchwały w
sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i
branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasta Lublin (druk nr 224-1). Przewodnicząca
również zaproponowała aby punkt 9 dotyczący Informacji w sprawie dodatku do wynagrodzenia
zasadniczego za prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program
Międzynarodowej Matury przenieść do punktu 1. Za poszerzeniem porządku obrad komisji w
głosowaniu: 7 osób „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” komisja przyjęła dodatkowe punkty.
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 161-1).
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 162-1).
3. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla
Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie (druk nr 174-1).
4.Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 56 oraz
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie (druk nr 175-1).
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych działających na
terenie miasta Lublin ( druk nr 176-1).
6. Projekt stanowiska Rady Miasta Lublin – Lublin miastem wolnym od ideologii „LGBT”
(druk nr 221-1) – projekt grupy radnych.
7.Projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów
ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m. Lublin
(druk nr 223-1) – projekt grupy radnych.
8. Informacja na temat podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
Lublinie.
9.Informacja w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć
dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program Międzynarodowej Matury.
10. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Informacja w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć
dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program Międzynarodowej Matury. Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Wychowania powitała dyrektora Stanisława Stonia wraz z przedstawicielami
nauczycieli uczących w programie IB w I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie. Przewodnicząca
Komisji Jadwiga Mach poprosiła dyrektora I LO Stanisława Stonia w Lublinie o krótkie odniesienie się
do pisemnej prośby skierowanej do Prezydenta jak również do Komisji Oświaty i Wychowania.
Dyrektor Stanisław Stoń poinformował, iż nauczyciele uczący w programie Międzynarodowej Matury w
I LO im. St. Staszica w Lublinie, zwrócili się z pismem do Rady Miasta o zmianę uchwały nr

584/XXVIII/2009 z dnia 2009 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za
prowadzenie zajęć dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program Międzynarodowej Matury
w wysokości 30% lub 40% pobieranego wynagrodzenia zasadniczego za przeprowadzone zajęcia.
Przedstawiciele nauczycieli z I LO opowiedzieli o programie nauczania i przygotowywania młodzieży
do Międzynarodowej Matury. Przedstawiciele nauczycieli nadmienili, iż powyższy dodatek w obecnych
warunkach nie jest adekwatny do wysiłku i czasu który, nauczyciele muszą włożyć w efektywną
realizację programu Międzynarodowej Matury. Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa
Dumkiewicz-Sprawka podziękowała dyrektorowi jak również obecnym przedstawicielom nauczycieli I
LO w Lublinie za wdrożenie, trud i realizację inicjatywy Międzynarodowej Matury, podkreślając iż na
terenie miasta Lublina są dwie szkoły, które realizują program Międzynarodowej Matury. Pani Ewa
Dumkiewicz-Sprawka wyjaśniła, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami są dwa podmioty w oświacie
ustalające wynagrodzenia Minister Edukacji Narodowej, który ustala minimalne stawki wynagrodzenia
zasadniczego za pracę w trudnych warunkach oraz Rada Miasta, która ustala wysokości dodatków.
Przedstawiciel nauczycieli i koordynator Matury Międzynarodowej w I Liceum Ogólnokształcącym im.
St. Staszica od roku 2004 a wcześniej koordynator Matury Międzynarodowej w Liceum im. Ignacego
Jana Paderewskiego w Lublinie. Pani Monika Trznadel poinformowała, iż w Polsce jest 14 szkół
publicznych a ogółem 40 szkół realizujących program Matury Międzynarodowej. Przewodnicząca
Komisji Jadwiga Mach poprosiła o przedstawienie kosztów ponoszonych przez rodziców za nauczanie
w programie Matury Międzynarodowej. Pani Monika Trznadel podkreśliła, iż I LO jest jedyną szkołą
publiczną w Polsce gdzie miasto płaci w całości opłatę egzaminacyjną, rejestracyjną za Maturę
Międzynarodową czyli tą opłatę którą szkoła miałaby ponosić szkoła za każdego indywidualnego
ucznia do Organizacji Międzynarodowej Matury. Komisja wysłuchała prośby nauczycieli uczących w
programie Międzynarodowej Matury w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w
Lublinie, w sprawie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajęć dydaktycznych w
oddziałach klas realizujących program Międzynarodowej Matury.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 1611) wraz z autopoprawką (druk nr 161-2). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała
projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany
pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące 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 162-1) wraz z autopoprawką
(druk nr 162-2). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla
Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie (druk nr 174-1). W związku z brakiem
pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,0 „wstrzymujących się”.
Ad.5.Projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 56 oraz
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie (druk nr 175-1). W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,0 „wstrzymujących się”.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych działających na
terenie miasta Lublin (druk nr 176-1). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,0 „wstrzymujących się”.
Ad.7. Projekt stanowiska Rady Miasta Lublin – Lublin miastem wolnym od ideologii „LGBT”
(druk nr 221-1) – projekt grupy radnych. Po krótkiej dyskusji nad powyższym stanowiskiem w której
udział wzięli radni: Tomasz Pitucha, Anna Ryfka, Stanisław Kieroński, Piotr Choduń i Marcin
Jakóbczyk, Przewodnicząca Komisji poddała projekt grupy radnych pod głosowanie.

Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie w głosowaniu: 3 „za”, 5 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów
ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez m. Lublin (druk nr
223-1) – projekt grupy radnych. Przewodnicząca Komisji Oświaty Jadwiga Mach poinformowała, iż na
posiedzeniu Komisji ds. Rodziny w dniu 25 marca br., przedstawiciel projektodawców radny Piotr
Gawryszczak wraz z projektodawcami odstąpili od omawiania i opiniowania projektu uchwały na druku
nr 223-1. W związku z powyższymi ustaleniami Przewodnicząca zaproponowała aby Komisja
odstąpiła od opiniowania powyższego projektu uchwały w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 2
„wstrzymujące się”.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów
ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez miasta Lublin (druk
nr 224-1). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0
„przeciw”,0 „wstrzymujących się”.
Ad.10. Informacja na temat podejmowanych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w
Lublinie. W związku z ograniczeniem czasowym Przewodnicząca Jadwiga Mach przeprosiła jak
również podziękowała za uczestnictwo w posiedzeniu zaproszonym gościom do tego punktu i
zaproponowała aby Informację na temat podejmowanych działań bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
przenieść na kolejne posiedzenie Komisji. Komisja wyraziła zgodę o przeniesienie powyższego punktu
na najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania.
Ad.11. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z pismem pana Bogusława Drozda z dnia 20
marca 2019 r., w sprawie umożliwienia absolwentom szkół podstawowych i gimnazjów składania
dowolnej liczby wniosków o przyjęcie do szkół średnich.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
Protokołowała
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