BRM-III.0012.6.10.2019
Protokół 10/VIII/2019
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 3 września 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. Nieobecna była radna Marta Wcisło. 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 autopoprawkę na na druku (391-2) jak również o dodatkowe
projekty uchwał skierowane do Komisji Oświaty i Wychowania na drukach (397-1), (398-1), (399-1), (4001), (401-1). 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 przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku (druk nr 372-1).
2.Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na dzień
30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 369-1).
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 370-1).
5.Projekt uchwały zmieniającej 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 371-1)
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 366-1).
7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 388-1).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1086/XLIII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 26
kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin
(druk nr 389-1).
9.Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych
dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów ( druk nr 390-1).
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 391-1).
11.Informacja o wynikach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin.
12.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku (druk nr 372-1).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole,
iż Komisja zapoznała się z Informacją o przebiegu wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze
2019 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na
dzień 30 czerwca 2019 roku (druk nr 373-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 369-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące
się”.
4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 370-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące
się”.
5. Projekt uchwały zmieniającej 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 371-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 głosów „za”.
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 366-1).
Przewodnicząca Jadwiga Mach poprosiła dyrektora LCEAO o wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Dyrektor LCEAO Barbara Czołowska poinformowała członków komisji, iż z dniem
1 października bieżącego roku, LCEAO obejmie obsługą finansowo-księgową dwie szkoły: Szkołę
Podstawową nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie oraz V Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej 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”.
7. Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i
wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla
nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i
placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 388-1).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach podziękowała przedstawicielom związków zawodowych
zrzeszających nauczycieli, pani dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewie Dumkiewicz- Sprawce
jak również Zastępcy Prezydenta Miasta Lublina Mariuszowi Banachowi za wypracowanie wspólnego
regulaminu. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0
„przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1086/XLIII/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 26
kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli szkół niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w
poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin
(druk nr 389-1).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „ wstrzymujące
się”.
9. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych
dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (druk nr 390-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 głosów „za”.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 391-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 391-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:
10 głosów „za”.
11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację
projektu „Bezpieczeństwo i higiena pracy – priorytet międzynarodowy” (druk nr 397-1).
Na pytanie radnego Zdzisław Drozda czego dotyczy powyższy projekt i jakich pracowników oraz jaki
jest koszt miasta, pani Monika Kłos zastępca dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych
wyjaśniła, iż partnerem projektu jest Zespól Szkól Transportowo-Komunikacyjnych i w 100%
finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała
projekt pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 10 głosów „za”.
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację
projektu „Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości” (druk nr 398-1).
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:
10 głosów „za”.
13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację
projektu „Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy” (druk nr
399-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 głosów „za”.
14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2021 na realizację
projektu „Otwarte serca, otwarte umysły” (druk nr 400-1).
Radny Marcin Jakóbczyk poprosił zastępcę dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych o
wyjaśnienie czego dotyczy powyższy projekt uchwały. Pani Monika Kłos wyjaśniła, iż głównym celem
projektu jest wspieranie uczniów w zdobywaniu i doskonaleniu umiejętności podstawowych i
kompetencji kluczowych, a w szczególności kompetencji językowych,cyfrowych i międzykulturowych,
uświadomienie społecznej i edukacyjnej wartości europejskiego dziedzictwa kulturowego oraz
umiędzynarodowienie szkoły. Grupę docelową projektu będzie stanowiło 33 uczniów i 6 nauczycieli i
będzie realizowany przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie od 1
września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Mach poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „ wstrzymujący się”.
15. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2020 na realizację
projektu „Wzmocnienie kompetencji językowych, historycznych i międzykulturowych uczniów poprzez
poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” (druk nr 401-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 9 głosów „za”.
16. Informacja o wynikach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Lublin.

Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła Zastępcę Prezydenta Mariusza Banacha o
przekazanie informacji członkom Komisji o wynikach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
prowadzonych przez miasto Lublin. Zastępca Prezydenta podziękował Wydziałowi Oświaty i
Wychowania za szczegółowe przygotowanie i przekazanie Informacji radnym Komisji Oświaty i
Wychowania na piśmie. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka poinformowała, iż w ramach rekrutacji na rok
szkolny 2019/2020 Miasto Lublin przygotowało łącznie 10360 miejsc w szkołach, gdzie po pierwszym
etapie rekrutacji przyjętych zostało 8184 uczniów. Łącznie dla kandydatów kończących w bieżącym
roku szkołę podstawową szkoły, których organem prowadzącym jest gmina Lublin, szkoły
ponadpodstawowe przygotowały 5403 miejsca, na które zostało przyjętych 4446 uczniów. Według
stanu na dzień 2 września 2019 roku szkoły ponadpodstawowe dysponują jeszcze 304 wolnymi
miejscami. 2669 uczniów zostało przyjętych do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez
samorząd w których przygotowano 2803 miejsca, na chwilę obecną licea ogólnokształcące dysponują
jeszcze 134 wolnymi miejscami. 1570 uczniów zostało przyjętych do techników prowadzonych przez
samorząd, w których przygotowano 1659 miejsc, wolnych miejsc w technikum pozostało jeszcze 89.
207 uczniów zostało przyjętych do branżowych szkól I stopnia prowadzonych przez samorząd w
których przygotowano 288 miejsc, wolnych miejsc w branżowych szkołach I stopnia pozostało jeszcze
81.Łącznie dla kandydatów kończących w bieżącym roku klasę III gimnazjum, których organem
prowadzącym jest gmina Lublin, szkoły ponadgimnazjalne przygotowały 4957 miejsc, na które zostało
przyjętych 4339 uczniów. Według stanu na 2.09.2019 r. szkoły ponadgimnazjalne dysponują jeszcze
238 wolnymi miejscami. 2607 zostało przyjętych do liceów ogólnokształcących prowadzonych przez
samorząd, w których przygotowano 2758 miejsc. Licea ogólnokształcące dysponują jeszcze 151
wolnymi miejscami. 1571 uczniów zostało przyjętych do techników prowadzonych przez samorząd w
których przygotowano 1627 miejsc, wolnych miejsc w technikum pozostało jeszcze 56. 161 uczniów
zostało przyjętych do branżowych szkól I stopnia prowadzonych przez samorząd, w których
przygotowano 192 miejsca, wolnych miejsc w branżowych szkołach I stopnia pozostało 31.W związku
z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła aby zapisać w protokole, iż Komisja
zapoznała się z Informacją o wynikach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
miasto Lublin.
17. W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z pismem Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Lublinie z dnia 24 lipca 2019 roku, dotyczące
nieruchomości przy ul. Łęczyńskiej 118 w Lublinie (dawny dworek Graffa).
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
Protokołowała
/-/Renata Szymańska-Pęk
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