BRM-III.0012.6.14.2019
Protokół 14/VIII/2019
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 17 grudnia 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 16:55. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków komisji
oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji i przedstawiła porządek obrad i poinformowała
o autopoprawkach na (drukach 542-3; 543-3; 556-2; 557-2). Radny Robert Derewenda poprosił
o wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu dotyczącego funkcjonowania Liceum
Śródziemnomorskiego Ogólnokształcącego w Lublinie. Radny Leszek Daniewski zgłosił wniosek aby
powyższa informacja była rozpatrzona w punkcie pierwszym. Radni w głosowaniu 10 „za”,0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się” przyjęli wprowadzone zmiany w porządku posiedzenia wobec czego
Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok druk nr 542-1), wraz z
autopoprawką (druk nr 542-2).
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 5431) wraz z autopoprawką (druk nr 543-2).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 556-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 2018 roku w spawie
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 557-1).
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 566-1).
6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin w roku
szkolnym 2019/2020 (druk nr 568-1).
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 569-1).
8. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
(druk nr 571-1).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 573-1).
10. Informacja dotycząca oceny stanu technicznego Przedszkola nr 78 przy ul. Samsonowicza 9 i
Przedszkola nr 66 przy ul. Samsonowicza 33A.
11. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.
12. Sprawy wniesione.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Informacja dotycząca funkcjonowania Liceum Śródziemnomorskiego Ogólnokształcącego w
Lublinie.
2. Informacja dotycząca oceny stanu technicznego Przedszkola nr 78 przy ul. Samsonowicza 9 i
Przedszkola nr 66 przy ul. Samsonowicza 33A.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 542-1) wraz z
autopoprawkami (druk nr 542-2), (druk nr 542-3).
4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 5431) wraz z autopoprawkami (druk nr 543-2), (druk nr 543-3).

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 556-1)
wraz z autopoprawką (556-2).
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 2018 roku w spawie
wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 557-1) wraz z autopoprawką (druk nr 557-2).
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 566-1).
8.Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin w roku
szkolnym 2019/2020 (druk nr 568-1).
9.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 569-1).
10.Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
(druk nr 571-1).
11.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 573-1).
12. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.
13. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Informacja dotycząca funkcjonowania Liceum Śródziemnomorskiego Ogólnokształcącego
w Lublinie.
Przewodnicząca oddała głos przedstawicielom reprezentującym Liceum Śródziemnomorskiego
Ogólnokształcącego w Lublinie. Pani Dorota Gołębiowska zwróciła się do członków Komisji Oświaty i
Wychowania z prośbą o poparcie pisma, które wpłynęło do Urzędu Miasta Lublin w sprawie wyrażenia
zgody rozłożenia na raty spłacania należności w latach 2014-2016 za nauczanie dla dzieci spoza
granic kraju. Udział w dyskusji wzięli radni: Leszek Daniewski, Robert Derewenda, Zdzisław Drozd.
Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Pan Piotr Burek zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i
Wychowania i Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania Mariusz Banach.
W związku z pozyskanymi informacjami i przeprowadzoną dyskusją radny Robert Derewenda zgłosił
dezyderat do Prezydenta Miasta następującej treści, iż Komisja zwraca się do Pana Prezydenta z
prośbą o zastosowanie łagodniejszej ścieżki egzekucji kwestionowanych przez Urząd należności od
podmiotu tworzącego placówki niepubliczne tak aby możliwe było utrzymanie funkcjonowania Liceum
w celu kontynuowania edukacji w powyższej placówce.
Dezyderat został przyjęty jednogłośnie – 11 osób „za”.
Przewodnicząca Komisja poprosiła aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z powyższą
informacją.
Ad.2. Informacja dotycząca oceny stanu technicznego Przedszkola nr 78 przy ul. Samsonowicza 9
i Przedszkola nr 66 przy ul. Samsonowicza 33A.
Przewodnicząca Komisji zapytała o ocenę stanu technicznego Przedszkola nr 66 i Przedszkola nr 78.
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Tadeusz Dziuba wyjaśnił, iż te obiekty zostały wybudowane
wg tzw projektu typowego czyli powtarzalnego. Aktualnie budynki pod względem konstrukcji nie mają
żadnych wad ani zagrożeń. W związku ze zmieniającymi się przepisami, budynki nie spełniają
wymaganych norm, pod względem pożarowym, dróg ewakuacyjnych, oświetlenia awaryjnego,
instalacji hydrantowych dodając, iż w ostatnim czasie zmieniły się również przepisy odnośnie instalacji
elektrycznej. Na pytanie Przewodniczącej Komisji ile szacunkowo wynosi koszt remontu jednego
obiektu, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Tadeusz Dziuba wyjaśnił, iż koszt waha się od 1,5
do 2 mln zł. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poprosiła aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 542-1) wraz
z autopoprawkami (druk nr 542-2), (druk nr 542-3).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
6 „za”, 1 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.

Ad.4. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr
543-1) wraz z autopoprawkami (druk nr 543-2), (druk nr 543-3).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 5561) wraz z autopoprawką (556-2).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
6 „za”, 4 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.6.Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 2018 roku w
spawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 557-1) wraz z autopoprawką (druk nr
557-2).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad.7.Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 566-1).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin w roku
szkolnym 2019/2020 (druk nr 568-1).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin publicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 569-1).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 1 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w
postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznych szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lublin dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej
(druk nr 571-1).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 573-1).
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad.12. Przyjęcie planu pracy na 2020 rok.
W związku z brakiem pytań do tego punktu Przewodnicząca poddała projekt planu pracy pod
głosowanie. Komisja w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” przyjęła plan pracy na
2020 rok.
Ad.13. Sprawy wniesione. Nie zgłoszono żadnych spraw w ramach tego punktu.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
Protokołowała
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/Jadwiga Mach

