BRM-III.0012.6.6.2018
Protokół 6/VIII/2018
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 23 kwietnia 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. Nieobecni byli radni: Marta Wcisło i Marcin Jakóbczyk. 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 17:00. Na początku posiedzenia
Przewodnicząca powitała członków komisji w tym radną Annę Ryfkę, 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 projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w
najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 269-1), jak
również o pismach z Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Łabędzia 21 i 17 z dnia 15 kwietnia br., do
projektu uchwały na (druku 233-1). Za poszerzeniem porządku obrad komisji w głosowaniu: 9 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. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku (druk nr 226-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
3.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 237-1).
4. 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 238-1).
5. 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 245-1).
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie
zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”( druk nr 2471).
7. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy
Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 17 w Lublinie (druk nr 233-1) – projekt
mieszkańców.
8. Informacja o przebiegu egzaminu gimnazjalnego i klas ósmych szkół podstawowych prowadzonych
przez miasto Lublin
9. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku (druk nr 226-1).
Przewodnicząca zaproponowała aby w protokole zapisać, iż Komisja zapoznała się i przyjęła
Informację o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 269-1).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem o
wprowadzenie do projektu uchwały na druku (nr 269–1). Arkadiusz Nahuluk dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem wyjaśnił, iż w związku z upływem terminu obowiązywania umów najmu lub

użyczenia dotyczących nieruchomości gminnych oddawanych w trwały zarząd, z wnioskami o
wyrażenie zgody na ich ponowne zawarcie na rzecz dotychczasowych najemców lub biorących w
użyczenie wystąpili dyrektorzy jednostek organizacyjnych sprawujący trwały zarząd nad tymi
nieruchomościami. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 2
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.3. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).
Przewodnicząca poddała powyższe Sprawozdanie pod dyskusję. Na pytanie radnego Zdzisława
Drozda ile dzieci z poza Lublina uczęszcza do lubelskich przedszkoli i czy wszystkie dzieci z Lublina,
które składają wnioski mają zapewniony pobyt w przedszkolach. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Mariusz Banach wyjaśnił, iż miasto Lublin zapewnia miejsca dla wszystkich dzieci z Lublina, dodając
iż w pierwszej kolejności zapewniamy miejsca dla wychowanków z Lublina dopiero we wrześniu
odbywa się nabór na przyjęcie dzieci z poza miasta Lublin. Przewodnicząca Komisji Jadwiga zapytała
czy środki jakie przekazują gminy gdzie zamieszkują dzieci, są wystarczające na pokrycie pobytu
dziecka w przedszkolu. Na pytanie Przewodniczącej Komisji Zastępca Prezydenta Mariusz Banach
poinformował, iż po przeliczeniu wszystkich kosztów pokrycie tych środków jest stuprocentowe.
Kolejne pytanie radnego Zdzisława Drozda dotyczyło realizacji zadania inwestycyjnego przy ul.
Berylowej, jak wygląda budowa szkoły, przedszkola i Domu Kultury, oraz czy są środki finansowe na
wykupienie terenu z przeznaczeniem na boiska. Na pytanie radnego Marzena Szczepańska zastępca
dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów odpowiedziała, iż budowa idzie zgodnie z
harmonogramem, budynek jest w stanie surowym, obecnie szklone są otwory okienne dodając, iż na
tyłach szkoły znajduje się wystarczający teren na usytuowanie boisk, które są w chwili obecnej na
etapie projektowania. Radny Zbigniew Ławniczak zapytał czy zostaną wypłacone nauczycielom
pieniądze za strajk dodając, iż pomysł Unii Metropolitalnych Miast między innymi
Lublina,poinformował iżbudżety placówek oświatowych nie będą ograniczone z powodu jakichkolwiek
form protestu. Zastępca Prezydenta Mariusz Banach wyjaśnił, iż środki których szkoły nie wydadzą w
związku z trwającym strajkiem, pozostaną w budżetach jednostek, z uwagi na to, iż budżet uchwalany
jest na początku roku a dysponentami tych środków są dyrektorzy. Zastępca Prezydenta
poinformował, że najbardziej godnym sposobem zadbania o to żeby strajkujący nauczyciele w
obecnym miesiącu „powiązali koniec z końcem” odrabiając na dodatkowych zajęciach. W związku z
brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Komisja
pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok, w
głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 2371). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujących
się”.
Ad.5. 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 238-1). W związku z brakiem
pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.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 245-1). Przewodnicząca Jadwiga
Mach poprosiła dyrektora LCEAO o wprowadzenie do powyższego projektu uchwały. Dyrektor
LCEAO Barbara Czołowska poinformowała członków komisji, iż z dniem 1 lipca 2019 roku LCEAO
obejmie obsługą finansowo-księgową dwie szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie
jak również Szkołę Podstawową nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie. W związku z brakiem
dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na lata 2019-2021 w zakresie
zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”( druk nr 2471). Przewodnicząca Komisji poprosiła zastępcę dyrektora o krótkie wprowadzenie do powyższego

projektu uchwały. Pani Barbara Danieluk Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki wyjaśniła,
iż przedłożony projekt profilaktyki zdrowotnej „Jedz z Głową” jest kontynuacją programu który jest
realizowany od kilku lat. Program określa działania miasta w obszarze profilaktyki ukierunkowanej na
zmianę nawyków żywieniowych dzieci w klasach I-III szkół podstawowych. Do priorytetowych działań
w zakresie zdrowego odżywiania należy m.in. dokonanie szczegółowej diagnozy badanej populacji
dzieci uczęszczających do klas I-III szkół podstawowych na terenie Lublina, realizacja działań
edukacyjnych w ramach programu w stosunku do rodziców klas I-III szkól podstawowych w latach
2019-2021, zwiększenie wiedzy uczniów oraz rodziców/opiekunów jak również nauczycieli i
pracowników kuchni/stołówek. Opracowany program polityki zdrowotnej jest zgodny ze strategicznymi
działaniami określonymi w Programie Zdrowie dla Lublina na lata 2016-2020 i jest zgodny z
obowiązującymi przepisami prawa program ten posiada pozytywną opinię Agencji i Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji oraz pozytywną opinię Rady Miasta. Radny Robert Derewenda apelował aby
było mniej edukacji w tym zakresie a większe możliwości ruchowe na przerwie. Przewodnicząca
Jadwiga Mach zapytała dlaczego ten program jest tylko na lata 2019-2021. Pani Barbara Danieluk
zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki odpowiedziała, że program jest na okres 3 lat, z
uwagi na to że obejmuje uczniów klas I,II,III w tym czasie dzieci będą mierzone, ważone jak również
edukowane, dodając iż w programie jest zawarty element konieczności zajęć ruchowych. Zastępca
Prezydenta Mariusz Banach poprosił członków Komisji o poparcie tego projektu uchwały
uzasadniając, iż jest bardzo wartościowy, teoretyczny i praktyczny. Przewodnicząca Komisji
podziękowała za udział w dyskusji i poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021
budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 17 w Lublinie (druk nr 233-1) – projekt
mieszkańców. Przewodnicząca oddała głos przedstawicielowi grupy mieszkańców i poprosiła o
omówienie powyższego projektu uchwały. Przedstawiciel grupy projektodawców poinformował o
trudnych warunkach lokalowych Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, który obecnie ma swoją
siedzibę w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krańcowej 106 w Lublinie. Zwrócił się z prośbą
o pokrycie środków finansowych na budowę Domu Kultury z rezerwy budżetu Miasta Lublin oraz
poinformował iż mają obiecaną dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Urzędu
Marszałkowskiego. Przewodnicząca Jadwiga Mach zapytała kto zapewnił 8 mln zł i czy są podpisane
jakieś porozumienia. Przedstawiciel grupy projektodawców odpowiedział, iż spotkanie odbyło się w
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, posiadają pismo, informujące o tym iż w sytuacji
wystąpienia obywatelskiego mieszkańców poparte uchwałą Rady Miasta, wystąpią z wnioskiem do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na pytanie przewodniczącej komisji o szacunkowy
koszt całej inwestycji, przedstawiciel inicjatywy obywatelskiej odpowiedział, że szacowany koszt
inwestycji będzie wynosił około 16 mln zł. W związku z pismami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych
Łabędzia 21 i 17, które wpłynęły do Komisji Oświaty i Wychowania, Przewodnicząca Jadwiga Mach
oddała głos członkom Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych. Członkowie Wspólnot Mieszkaniowych
Łabędzia 21 i 17 zwrócili się z prośbą o możliwość szczegółowej konsultacji z Radą Dzielnicy
Bronowice, dodając iż najbliżsi sąsiedzi nie byli informowani przez wnioskodawców o budowie Domu
Kultury. Przewodnicząca Komisji poprosiła o zapis w protokole, iż Komisja zapoznała się z pismami
Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Łabędzia 21 i 17 z dnia 15 kwietnia br., zawierającymi prośbę o
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami wspólnot mieszkaniowych, których nieruchomości
sąsiadują z planowaną inwestycją, poddając pod głosowanie projekt uchwały na druku nr 233-1.
Powyższy projekt uchwały wraz z pismami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Łabędzia 21 i 17,
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 5 „wstrzymujących się”.
Ad.9. Informacja o przebiegu egzaminu gimnazjalnego i klas ósmych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin. Zastępca Prezydenta Mariusz Banach poinformował, iż egzaminy
gimnazjalne i ósmoklasistów odbyły się z bardzo dużymi problemami dodając, iż na spotkaniu z
dyrektorami szkół okazywało się, że w niektórych szkołach w komisjach brakowało do 20 nauczycieli.
Prezydent Krzysztof Żuk wydał polecenie aby Urząd Miasta zaangażował się w przeprowadzeniu tych
egzaminów. Na chwilę obecną klasyfikacja maturzystów na dzień 23 kwietnia br, została

przeprowadzona w 17 szkołach ponadgimnazjalnych, w 11 szkołach zaplanowano na 24 kwietnia, w 2
szkołach na 25 kwietnia, więcej szczegółów na temat klasyfikacji będzie w środę 24 kwietnia.
Przewodnicząca podziękowała za udzielenie informacji Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin. Radny
Zbigniew Ławniczak również podziękował Zastępcy Prezydenta Mariuszowi Banachowi za informację i
zwrócił się z apelem do członków Komisji Oświaty i Wychowania o niepodgrzewanie tej atmosfery
egzaminem maturalnym. Przewodnicząca Jadwiga Mach zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja przyjęła Informację o przebiegu egzaminów gimnazjalnych i klas ósmych oraz Informację
dotyczącą sytuacji klasyfikacji i przebiegu matur.
Ad.10. 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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