BRM-III.0012.6.9.2019
Protokół 9/VIII/2019
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 25 czerwca 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 pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie odbywało się w
godzinach od 15:30 do 17:00. Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i zaproponowała
by porządek posiedzenia rozszerzyć o dodatkowy punkt „Informacja dotycząca zakończenia negocjacji
Prezydenta Miasta ze Związkami Zrzeszającymi pracowników oświaty w sprawie podwyżki wynagrodzeń
dla pracowników niepedagogicznych”. Za poszerzeniem porządku obrad komisji w głosowaniu: 6 głosów
„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się” komisja przyjęła dodatkowy punkt.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1).
2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 317-1).
3. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Lublin za 2018 rok, wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 318-1).
4. Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 314-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 319-1).
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 315-1).
7. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę na 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 316-1).
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki nadwagi i
otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023” (druk nr 337-1).
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz
innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (druk
343-1).
10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021
budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul, Łabędziej 15 w Lublinie (druk nr 233-2) –
projekt obywatelski.
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 346-1)
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin (druk nr 356-1).
13. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Informacja dotycząca zakończenia negocjacji Prezydenta Miasta ze związkami zrzeszającymi
pracowników oświaty w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych.
Zastępca Prezydenta Mariusz Banach poinformował członków Komisji o pozytywnym wyniku
zakończenia negocjacji ze wszystkimi związkami zawodowymi, jak również podziękował pani Irenie
Szumlak – Skarbnik Miasta Lublin i Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania Jadwidze Mach
za udział w spotkaniach. Zastępca Prezydenta Mariusz Banach zakomunikował, iż Miasto tylko do
końca tego roku przeznaczy na ten cel około 5 mln zł. Regulacja ta polega na tym, iż nie będzie kwoty
pensji zasadniczej niższej niż pensja minimalna 2250 zł i do tej kwoty będzie doliczana kwota dodatku

stażowego. Największa podwyżka w kwocie 250 zł na etat jest przeznaczona dla stanowisk, na
których zatrudnieni są najmniej zarabiający, natomiast podwyżki dla pozostałych stanowisk będą na
poziomie 200 zł na etat. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania
poinformowała, iż podwyżki będą wdrożone z dniem 1 lipca br. Pani dyrektor również poinformowała o
spotkaniu, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku w Ratuszu w sali nr 24 o godzinie 9.30
gdzie zostanie podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Lublin, a przedstawicielami
związków zawodowych zrzeszających pracowników oświaty Miasta Lublin. Na pytanie
Przewodniczącej Komisji jakiej liczby pracowników dotyczy ta podwyżka, pani Ewa DumkiewiczSprawka odpowiedziała, iż podwyżka ta jest regulacją i dotyczy ponad 2900 pracowników
zatrudnionych. Przewodnicząca Jadwiga Mach podziękowała Zastępcy Prezydenta Mariuszowi
Banachowi, pani dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania jak również związkom zawodowym za
pozytywne zakończenie negocjacji w sprawie wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych. W
związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja
zapoznała się z powyższą Informacją.
Ad.2. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja
zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 r.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 317-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2018 rok, wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem
uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 318-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja
zapoznała się z wyżej wymienionymi dokumentami.
Ad.5. Raport o stanie miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 314-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”,0 „przeciw”,2 „wstrzymujące
się”.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 319-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących
się”.
Ad.7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok
(druk nr 315-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące
się”.
Ad.8. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę na 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018
roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 316-1).
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”,
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki
nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023” (druk nr
337-1). Przewodnicząca Komisji poprosiła panią Barbarę Danieluk, Zastępcę dyrektora Wydziału
Zdrowia i Profilaktyki o krótkie wprowadzenie do powyższego punktu. Pani dyrektor wyjaśniła, iż
przedłożony projekt uchwały jest programem polityki zdrowotnej dotyczącym ważnego problemu
otyłości wśród dzieci i młodzieży. Obecnie na terenie Lublina realizowany jest Ogólnopolski Program
Profilaktyki i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro przez Fundację Medicover. Jest to po program
diagnostyczny jak również profilaktyczno-edukacyjny i będzie trwał 5 lat. Przewodnicząca Jadwiga
Mach podziękowała pani Barbarze Danieluk, Zastępcy dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki za
wprowadzenie do projektu uchwały. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt

uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez
Gminę Lublin (druk 343-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 4 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące
się”.
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021
budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul, Łabędziej 15 w Lublinie (druk nr 233-2) –
projekt obywatelski.
Przewodnicząca powitała wnioskodawców, jak również poprosiła o wprowadzenie do poprawionego
projektu uchwały na druku 233-2. Przedstawiciele wnioskodawców wyjaśnili, iż powyższy projekt
uchwały był już omawiany na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 23 kwietnia br., i
jednocześnie wycofany z porządku obrad sesji RM Lublin w dniu 26 kwietnia br. z uwagi na
niewłaściwe sformułowania oraz omyłkowe określenie numeru działki. Wnioskodawcy poinformowali,
iż w dzielnicy Bronowice jest ośrodek kulturalny zwany „Dzielnicowy Dom Kultury Bronowice”, który
ma swoją siedzibę w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul Krańcowej 106 w Lublinie. Z uwagi na
ograniczoną powierzchnię użytkową, wnioskodawcy złożyli obywatelski projekt uchwały Rady Miasta
Lublin w sprawie wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Domu
Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie. Przewodnicząca poprosiła panią Irenę
Szumlak Skarbnik Miasta Lublin o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Pani Irena Szumlak wyjaśniła, iż
na najbliższej sesji Rady Miasta Lublin powyższy projekt obywatelski zostanie poddany pod
głosowanie dodając, iż wtedy zapadnie decyzja o budowie Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice.
Jeżeli zapadnie decyzja o budowie rozszerzającej infrastrukturę dla Domu Kultury Bronowice wtedy
zostanie ujęty w projekcie budżetu na 2020 rok, jak również ujęty w projekcie wieloletniej prognozy
finansowej. Przewodnicząca Komisji podziękowała pani Skarbnik za zajęcie stanowiska i poddała
projekt obywatelski pod dyskusję. Przewodnicząca zapytała czy problemy przedstawione na
posiedzeniu Komisji przez mieszkańców, którzy mieli inne zdanie co do tej inwestycji zostały już
załatwione. Przedstawiciel wnioskodawców poinformował, iż problemem niezgody była sprawa
parkingów, która została uporządkowana wraz z nowym projektem obywatelskim. Radna Marta Wcisło
zwróciła uwagę na na sprawę formalno-prawną gruntu, pytając jakie są umocowania w zakresie
gruntu, przewidywalny koszt oraz zapotrzebowanie na tym terenie. Radny Marcin Jakóbczyk
poinformował o spotkaniu z mieszkańcami dzielnicy Bronowice w dniu 26 czerwca 2019 r. Pan
Arkadiusz Nahuluk Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem poinformował, iż ta uchwała jest
przedwczesna, z uwagi na to iż istnieje wątpliwość dotycząca stanu prawnego wskazanej działki.
Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w dyskusji i poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie w głosowaniu: 4 „za”, 6
„przeciw”, 1 „wstrzymujące się”.
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 346-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin (druk nr 356-1). W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca poddała
projekt uchwały wraz z uwagami pod głosowanie.
a) Komisja zapoznała się z uwagami zawartymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały i pozytywnie
zaopiniowała sposób ich rozpatrzenia zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta w głosowaniu: 6 „za”,
2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.

b) Komisja zapoznała się z uwagami zawartymi w załączniku nr 4 do projektu uchwały i pozytywnie
zaopiniowała sposób ich rozpatrzenia zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta w głosowaniu: 6 „za”,
2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 2 „przeciw”,
2 „wstrzymujących się”.
Ad.14. W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z pismami:
- Pismo Zastępcy Prezydenta znak: OW-BK.3024.8.2019 z dnia 30 maja 2019 roku, dotyczące
odpowiedzi na zapytanie Pani Prezes Celiny Stasiak, w sprawie udzielenia pomocy nauczycielom
poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego.
- Pismo Zastępcy Prezydenta z dnia 30 maja 2019 roku skierowane do Przewodniczącej Komisji
Oświaty i Wychowania Jadwigi Mach w sprawie udzielenia szczegółowych informacji dotyczące
działalności Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty oraz jednostek, które
obsługuje.
Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu. Na tym
posiedzenie zakończono.
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