BRM-III.0012.6.11.2019
Protokół 11/VIII/2019
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 15 października 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. 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 podziękowała Pani Poseł Marcie Wcisło
za dotychczasową pracę w Komisji Oświaty i Wychowania jak również pogratulowała wygranej w
wyborach parlamentarnych. Pani Poseł Marta Wcisło podziękowała Przewodniczącej Komisji,
dyrektorom wydziałów, radnym i uczestnikom Komisji za 9 lat pracy w Komisji Oświaty i Wychowania.
Poseł Marta Wcisło poprosiła również aby na początku posiedzenia komisji umożliwić zabranie głosu
przedstawicielom Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.
Przewodnicząca Jadwiga Mach oddała głos przedstawicielom Rady Rodziców, którzy zwrócili się do
członków Komisji Oświaty i Wychowania z prośbą zabezpieczenia środków w budżecie na zakup
3 - kamer do monitoringu zewnętrznego, 25 sztuk – krzeseł szkolnych, modernizację kuchni,
przeniesienie szkolnej biblioteki i czytelni na poddasze szkoły jak również umożliwienie przesunięcia
ogrodzenia szkolnego z uwagi na to, iż szkoła chce wziąć udział w zielonym budżecie.
Przewodnicząca zwróciła się do dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów z zapytaniem czy istnieje
możliwość zakupienia krzeseł do szkoły. Dyrektor wyjaśnił, iż Wydział Inwestycji i Remontów nie
zajmuje się zakupami. Przewodnicząca Komisji poinformowała przedstawicieli Rady Rodziców, iż
rozmieszczeniem i usytuowaniem kamer na terenie szkół i miasta zajmuje się Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów poinformował
o konieczności wymiany oświetlenia w SP nr 10 z uwagi na to, iż oświetlenie nie spełnia wymogów
formalnych. Przewodnicząca zwróciła się z zapytaniem do przedstawicieli Rady Rodziców czy
przeniesienie biblioteki wraz z czytelnią na strych wiąże się z kosztami. Przedstawiciel Rady Rodziców
poinformowała, iż schody które prowadzą na strych mają szerokość 90 cm co oznacza, że nie
spełniają norm. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Tadeusz Dziuba wyjaśnił, iż zgodnie z
przepisami klatka schodowa prowadząca na strych nie odpowiada aktualnym przepisom dlatego też
straż nie dopuści aby na strychu znajdowała się biblioteka wraz z czytelnią. Przewodnicząca
podziękowała przedstawicielom Rady Rodziców za przybycie i zabranie głosu na posiedzeniu Komisji
Oświaty i Wychowania i wyraziła chęć współpracy z dyrektorem szkoły wraz z Panią Barbarą Wardą
Pełnomocnikiem Prezydenta ds. współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez miasto Lublin.
Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek obrad i zaproponowała by porządek posiedzenia
rozszerzyć o dwie autopoprawki na druku (447-2), (409-2) jak również o dodatkowy projekt uchwały w
sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską oraz zabezpieczenia
środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2019 na realizację projektu „Nasze i ich
pokolenie” na druku nr 452-1 i umieszczenie w punkcie 3 porządku posiedzenia. 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 407-1).
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 408-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 409-1).

4. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją
Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 410-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca
2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży (druk nr 411-1).
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w
sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr 414-1).
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody do współpracy z Gminą Garbów w ramach projektu
„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (druk nr 442-1).
8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 443-1).
9. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2022 na realizację
projektu „Gospodarstwo domowe bez chemii” (druk nr 417-1).
10. 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 „Rozwój technik Edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (druk nr 421-1).
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 „Nowe modele integracji społecznej wykluczonych osób dorosłych” (druk nr 422-1).
12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2022 na realizację
projektu „Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości dualnego kształcenia zawodowego oraz
mobilności międzynarodowych” (druk nr 440-1).
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 „Zdrowe życie” (druk nr 441-1).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin ( druk nr 447-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 447-2).
15. Informacja dotycząca remontu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów w Lublinie i
wskazanie szkół w których będą się odbywały zajęcia.
16. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 407-1).
Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd zapytał o
zmniejszenie planowanych wydatków w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w
ramach budżetu obywatelskiego IV – Alejami wąwozu dla Czechowa o kwotę 300.000,00 zł i
przeniesienia realizacji zadania na 2020 w związku z przedłużającą się procedurą opracowania
projektu budowlano-wykonawczego, zapytał również o zadania niezrealizowane w ramach budżetu
obywatelskiego oraz czy zostaną przeniesione na 2020 rok. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów
Tadeusz Dziuba wyjaśnił, iż właściciel tego ternu wystąpił o zwrot działki i trzeba na nowo wykonać
projekt, dlatego też to zadanie nie może być zrealizowane w tym roku. Na kolejne pytanie radnego
dotyczące budżetu obywatelskiego, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśnił, iż zostały
złożone wnioski do projektu budżetu z tymi zadaniami, które nie miały szans na realizację w roku
bieżącym. Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą do dyrektora Biura Partycypacji Społecznej
Piotra Chorosia o przedłożenie na piśmie szczegółowego wykazu projektów budżetu obywatelskiego,
dotychczas niezrealizowanych inwestycji, oraz uzasadnienie powodu braku ich realizacji. W związku z
brakiem dodatkowych pytań do tego punktu Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 głosów „za”,0
„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.

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 408-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”, 4
„wstrzymujące się”.
3. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2019 na realizację
projektu „Nasze i ich pokolenie” (druk nr 452-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu uchwały. Dyrektor
Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa Dumkiewicz-Sprawka poinformowała, iż z wnioskiem o
realizację projektu „Nasze i ich pokolenie” występuje Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie. Projekt
realizowany będzie od 22.09.2019 do 21.03.2020 roku i finansowany w kwocie 94 277,00 PLN ze
środków Unii Europejskiej, 5 709,00 PLN ze środków budżetu państwa. Radny Marcin Jakóbczyk
poprosił z uwagi na to iż projekt został wprowadzony do porządku posiedzenia zwrócił się z prośbą o
wyjaśnienie czego ten projekt dotyczy. Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania wyjaśniła,iż głównym
celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym porozumiewania się w języku obcym,
kompetencji społecznych i obywatelskich, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości ekspresji
kulturowej oraz umiejętności uczenia się poprzez wspólne realizowanie projektu ponadnarodowego z
rówieśnikami z innego kraju. Cele szczegółowe to docenienie bogactwa kulturowego krajów Unii
Europejskiej, poznanie drogi do demokracji Polski i Rumunii po 1989 roku wymiana doświadczeń w
zakresie uczestnictwa w demokracji między rówieśnikami obu krajów, budowanie poczucia
sprawczości i odpowiedzialności za własne działania społeczne i obywatelskie rozwijanie współpracy
w ramach wymiany. Jeżeli chodzi o grupę docelową ze strony Zespołu Szkół Elektronicznych w
Lublinie będzie stanowiło 20 uczniów i 4 nauczycieli opiekunów. Uczestnicy projektu zdobędą
konkretną wiedzę z zakresu historii obu krajów po II wojnie światowej. Celem spotkań jest uchwycenie
wspólnych elementów historii Polski i Rumunii, ukazanie doświadczeń które miały wpływ na
funkcjonowanie i rozwój procesów społecznych i obywatelskich. Ponadto uczestnicy będą mieli
możliwość poznania kultury i obyczajów panujących w obu krajach. Przewodnicząca podziękowała
pani dyrektor za wprowadzenie i poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 409-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 409-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0
„przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
5. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją
Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 410-1).
Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Ewa Dumkiewicz-Sprawka poinformowała członków Komisji
o kolejności rozpatrywania projektu uchwały na (druku 411-1) z uwagi na zmianę beneficjentów
Programu wspierania na terenie Lublina, edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, w związku z
reformą systemu edukacji, zmieniono okres kształcenia w szkole podstawowej z klasy VI na VIII,
usunięto gimnazja, określenie szkoła ponadgimnazjalna zastąpiono szkołą ponadpodstawową oraz
klasami dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej. Pani dyrektor wyjaśniła, iż dotychczasowymi
działaniami w ramach Programu zostaną objęci uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych jak
również szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych (bez szkół
policealnych). Natomiast uchwała na (druku 410-1) określa szczegółowe warunki udzielania pomocy
dzieciom i młodzieży w tym dzieciom i młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych,
dodając iż dokonano kilku korekt związanych ze zmianą przepisów między innymi zmiany w
wysokości przyznawanych stypendiów za uzyskanie tytułu laureata i finalisty w konkursach. W
związku z brakiem pytań Przewodnicząca podziękowała pani dyrektor za wprowadzenie do projektów

uchwał na (drukach 411-1 i 410-1) i poddała projekt uchwały na (druku 410-1) pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 9 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1119/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca
2014 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży (druk nr 411-1).
W związku z brakiem pytań i wyjaśnieniami w punkcie 5, Przewodnicząca poddała projekt uchwały
pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 9 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 68/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w
sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin (druk nr 414-1).
Przewodnicząca poprosiła dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Jerzego Kusia o krótkie
wprowadzenie do projektu uchwały. Dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki wyjaśnił, iż z
przeprowadzonej diagnozy dotyczącej problemów związanych z używaniem narkotyków, wynika
potrzeba dostosowania działań profilaktycznych dla osób potrzebujących, dodając iż zmiana zakłada
dodanie dotychczasowego programu dwóch nowych zadań takich jak wsparcie psychologiczne i
terapeutyczne dla osób uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i
nowych substancji psychoaktywnych oraz dla członków ich rodzin jak również realizację działań
ograniczających indywidualne i społeczne szkody problemowego używania środków odurzających,
substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Na pytanie radnego Zdzisława
Drozda na czym polega rozwijanie dostępu do leczenia ambulatoryjnego, ile jest takich osób i gdzie
takie leczenie odbywa się w Lublinie, dyrektor Jerzy Kuś wyjaśnił iż to zadanie realizowane jest przez
organizacje pozarządowe, które w swojej działalności statutowej mają możliwość realizacji takich
zadań. W tej chwili zadania z tego zakresu realizuje szereg podmiotów np: „Towarzystwo Nowa
Kuźnia”, „FUNDACJA SKRZYDŁA DLA EDUKACJI”, MONAR, „Rysa”, „Nowe Horyzonty”.
Przewodnicząca Jadwiga Mach zapytała na podstawie jakiej i kiedy przeprowadzonej diagnozy
proponuje się realizować powyższe zadania. Dyrektor Jerzy Kuś wyjaśnił, iż diagnoza problemów
związanych z używaniem narkotyków i dopalaczy na terenie Miasta Lublin została sporządzona pod
koniec ubiegłego roku, natomiast zadanie będzie realizowane od początku przyszłego roku w związku
z nowym budżetem. Przewodnicząca poprosiła dyrektora o przekazanie sporządzonej diagnozy do
Komisji Oświaty i Wychowania. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała
projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 10 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody do współpracy z Gminą Garbów w ramach projektu
„Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (druk nr 442-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 głosów „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2020 (druk nr 443-1).
Na pytanie radnego Zdzisława Drozda ilu członków czy też przedstawicieli pozarządowych było na
konsultacjach w dniu 10 września 2019 roku i dlaczego w tym dniu odbyły się dwie konsultacje o
godzinie 10 a druga o godzinie 17 i czy odbyło się więcej tych konsultacji oraz czy w komisjach
konkursowych przyznawaniu tych dotacji nie powinni zasiadać przedstawiciele Rady Miasta. Dyrektor
Biura Partycypacji Społecznej Piotr Choroś wyjaśnił, iż radni na podstawie prawa nie mogą zasiadać
w komisjach konkursowych.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 5 głosów „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
10. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2022 na realizację
projektu „Gospodarstwo domowe bez chemii” (druk nr 417-1).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
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 „Rozwój technik Edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny” (druk nr 421-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
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 „Nowe modele integracji społecznej wykluczonych osób dorosłych” (druk nr 422-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę partnerską
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2019-2022 na realizację
projektu „Strategiczne sojusze w podnoszeniu jakości dualnego kształcenia zawodowego oraz
mobilności międzynarodowych” (druk nr 440-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”, 0
„przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
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 „Zdrowe życie” (druk nr 441-1).
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 7 głosów „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 447-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 447-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 6
głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
16. Informacja dotycząca remontu Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A.J. Vetterów w Lublinie i
wskazanie szkół w których będą się odbywały zajęcia.
Na pytanie Przewodniczącej Komisji na jaki czasu jest przewidziany remont Zespołu Szkół
Ekonomicznych im. A. J. Vetterów, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Tadeusz Dziuba wyjaśnił,
iż zakończenie remontu zgodnie z umową przewidziane jest na dzień 31 października 2020 roku,
dodając iż trwają rozmowy aby został ukończony przed dniem 1 września 2020 roku. Zastępca
Prezydenta ds Oświaty i Wychowania Mariusz Banach poinformował, iż uczniowie XVI LO, które
wchodzi w skład ZSE im. Vetterów, na czas remontu zostaną przeniesieni do VII LO przy ul.
Farbiarskiej, z Technikum Ekonomicznego ze specjalnością technik ekonomista - do Zespołu Szkół
Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji przy al.
Racławickich. Z kolei oddziały ze specjalnością technik informatyk przejdą do Zespołu Szkół
Samochodowych, oddział ze specjalnością technik hotelarstwa do Zespołu Szkół nr 6 przy ul.
Krochmalnej, a uczący się na technika organizacji turystyki będą uczęszczać do Szkoły Muzycznej
przy ul. Narutowicza. Na pytanie Przewodniczącej Komisji o siedzibę dyrekcji ZSE im. A.J. Vetterów,
dyrektor Marzenna Michalczyk-Modrzewska wyjaśniła, iż dokumentacja, sekretariat szkoły i dyrekcja
będzie mieściła się w Liceum Ogólnokształcącym nr 7 przy ul. Farbiarskiej 8 w Lublinie. Dyrektor ZSE
na prośbę Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania poinformowała członków Komisji, iż na
stronie szkoły będą zamieszczone informacje dotyczące pełnienia dyżurów, w jakich godzinach i gdzie
będą się odbywały zebrania. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji
poprosiła aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z powyższą Informacją.

17. W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z pismami, które wpłynęły do Komisji
Oświaty i Wychowania.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
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