BRM-III.0012.6.1.2020
Protokół 15/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 28 stycznia 2020 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 17:20. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków komisji
oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad oraz
poinformowała o autopoprawkach na (drukach 584-2; 584-3; 596-2) i zaproponowała aby rozszerzyć
obrady o te autopoprawki. Radni w głosowaniu 8 „za”,0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie
przyjęli zaproponowane zmiany w porządku posiedzenia wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do
jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” realizowanej w Lublinie.
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 584-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie
oraz likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (druk nr 598-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie
oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie (druk nr 599-1).
5. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, nadania statutu i
ustalenia obwody (druk nr 600-1).
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne
inne, niż miasto Lublin (druk nr 601-1).
7. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 602-1).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (druk nr 603-1) – projekt grupy
radnych.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 596-1).
10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania VIII kadencji RM Lublin za
okres od początku kadencji do końca 2019 roku.
11. Sprawy wniesione.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Informacja dotycząca Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” realizowanej w Lublinie.
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 584-1) wraz z autopoprawkami (druk nr 584-2), (druk nr
584-3).
3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie
oraz likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (druk nr 598-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Lublinie
oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie (druk nr 599-1).

5. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, nadania statutu i
ustalenia obwody (druk nr 600-1).
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne
inne, niż miasto Lublin (druk nr 601-1).
7. Projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 602-1).
8. Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (druk nr 603-1) – projekt grupy
radnych.
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 596-1) wraz z autopoprawką
(druk nr 596-2).
10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania VIII kadencji RM Lublin za
okres od początku kadencji do końca 2019 roku.
11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Informacja dotycząca Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” realizowanej w Lublinie.
Dyrektor Wydziału Kultury Michał Karapuda poinformował członków Komisji, iż Ogólnopolski Program
Rozwoju Chórów Szkolnych Śpiewająca Polska zainaugurowany 21 marca 2006 r w Warszawie,
został oparty na rezultatach działania pilotażowego projektu Śpiewający Wrocław. Od początku
program finansowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i samorządów
lokalnych oraz zarządzany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Wnioskodawcą do
Projektu Śpiewającej Polski była Gmina Lublin poprzez Wydział Oświaty w latach 2006-2012
następnie od 2012 do 2019 roku Wydział Kultury i Centrum Kultury a obecnie wnioskodawcą jest
Wydział Oświaty i Wychowania. W 2019 roku w regionie lubelskim w Projekcie Akademia Chóralna
Śpiewająca Polska uczestniczyło 29 chórów szkolnych, około 900 dzieci i młodzieży (w tym 19 chórów
z Lublina – około 600 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych). Dyrektor Wydziału Kultury
zobowiązał się, iż wystąpi o przeniesienie środków pieniężnych w kwocie 13 tys zł z Wydziału Kultury
do Wydziału Oświaty i Wychowania. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i
Wychowania poinformowała, iż zwróciła się do Wydziału Budżetu i Księgowości o przekazanie
środków pieniężnych w kwocie 22 433 zł. Przewodnicząca Komisji oddała głos Pani Kurator
Małgorzacie Nowak, która opowiedziała o projekcie Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska
realizowanym w Lublinie. Pani dyrektor Ewa Dumkiewicz-Sprawka podziękowała pani Małgorzacie
Nowak za to co robi z młodzieżą w zakresie działalności chóralnej dodając iż jest to jedna z
najlepszych form profilaktyki. Dyrektor Wydziału Kultury przyłączył się do podziękowań dla pani
profesor Małgorzaty Nowak jak również dla zastępcy dyrektora Wydziału Kultury Anny Pajdosz i
pracowników Centrum Kultury. Przewodnicząca Komisji podziękowała pani profesor Małgorzacie
Nowak za prowadzenie działalności chóralnej i ogromne zaangażowanie w Projekt Akademii. W
związku z brakiem dodatkowych pytań zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja wysłuchała
informacji dotyczącej Projektu Akademii Chóralnej Śpiewająca Polska.
Ad.2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 584-1) wraz z autopoprawkami (druk nr 584-2), (druk nr
584-3).
Przewodnicząca Komisji poprosiła dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania o krótkie wyjaśnienie
dotyczące autopoprawek. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka poinformowała, iż istotą pierwszej
autopoprawki w załączniku nr 2 i załączniku nr 3 do projektu uchwały na druku 584-1 Rady Miasta
Lublin w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto Lublin - w treści oświadczenia po słowie PIT, należy wykreślić zwrot „za ubiegły rok", jak
również wskazanie, iż traci moc uchwała Nr 1196/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października

2014 r. Natomiast w autopoprawce na druku 584-3 dokonano zmian, które były zgłoszone na
posiedzeniu Komisji ds. Rodziny w dniu 27 stycznia br, by uściślić normę prawną, w treści § 1 punkt 1
projektu uchwały po sformułowaniu ,,rodzica samotnie wychowującego dziecko", wprowadza się zapis
,,(prawnego opiekuna)", w treści § 1 punkt 3 projektu uchwały po sformułowaniu ,,rodzic samotnie
wychowujący dziecko", wprowadza się zapis ,,(prawny opiekun)" oraz w t reści § 3 projektu uchwały
Rady Miasta Lublin w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Lublin otrzymuje następujące brzmienie: Traci moc uchwała Nr
652/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z
liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub z 2017 r., poz. 664).
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawkami został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „ wstrzymujących się”.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w
Lublinie oraz likwidacji XXII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie (druk nr 598-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0
„przeciw”, 0 „ wstrzymujących się”.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w
Lublinie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie (druk nr
599-1).
Przewodnicząca poddała powyższy punkt pod dyskusję. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej
nr 17, radny Zdzisław Drozd zapytał do którego obwodu będą przypisani uczniowie oraz czy
nauczyciele tej szkoły będą przenoszeni administracyjnie do innych szkół, czy tez będą mogli składać
podanie o przyjęcie do innej placówki. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i
Wychowania wyjaśniła, iż odbyły się dwa spotkania, jedno z rodzicami a drugie z nauczycielami tej
placówki. Największa grupa rodziców deklarowała Szkołę Podstawową nr 28 oraz Szkołę
Podstawową nr 20 jak również wielu rodziców zapytało o możliwość pomocy w przeniesieniu dziecka
do innej placówki. Pani dyrektor dodała, iż Prawo Oświatowe mówi Organowi prowadzącemu, że ma
wskazać szkoły gdzie jesteśmy zobowiązani do zapewnienia kontynuowania nauki. Natomiast każda
indywidualna sytuacja będzie rozwiązywana zgodnie z wolą rodziców. Pani dyrektor Ewa DumkiewiczSprawka poinformowała również o spotkaniu, które odbyło się z nauczycielami, pracownikami
administracji i pracownikami obsługi na którym ustalono, iż pracownicy uzyskają pomoc w
przeniesieniu do innej placówki na takich samych zasadach jak odbywało się to w przypadku
wygaszania szkół gimnazjalnych. Radny Piotr Popiel zapytał co się stanie za 2 – 3 lata z obiektem
przy ul. Krochmalnej 29 gdzie na chwilę obecną znajduje się Centrum Kształcenia Ustawicznego. Pani
Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała, iż z roku na rok
maleje liczba słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Krochmalnej jak również przy
ul. Pogodnej, natomiast zwiększa się liczba słuchaczy kursów kwalifikacyjnych prowadzonych przez te
Centra, dodając iż budynek nadal będzie wykorzystany na cele oświatowe. Przewodnicząca Komisji
Jadwiga Mach podziękowała za udział w dyskusji, w związku z brakiem dodatkowych pytań poddała
projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, nadania statutu i
ustalenia obwody (druk nr 600-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”.
Ad.6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z
budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne
inne, niż miasto Lublin (druk nr 601-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała powyższy 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 wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 602-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3
„wstrzymujące się”.
Ad.8. Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów (druk nr 603-1) – projekt grupy
radnych.
Radny Piotr Popiel poinformował członków Komisji, iż uczestniczył po raz trzeci w pracach Komisji
Stypendialnej razem z radnym Zbigniewem Jurkowskim, której przewodniczyła pani Iwona
Nowakowska Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania. Po zasięgnięciu opinii przez Biuro
Radców Prawnych, Koordynator Biura Obsługi Prawnej Zbigniew Dubiel zasugerował aby dokonać
zmiany w tytule uchwały „Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie zainicjowania prac nad zmianą
Regulaminu przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla wybitnie
uzdolnionych studentów oraz doktorantów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin” oraz
modyfikacji podstawy prawnej w „ § 1 Wnosi się do Prezydenta Miasta Lublin o zainicjowanie prac nad
zmianą Regulaminu przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium naukowego dla
wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów zamieszkujących na terenie Miasta Lublin”. Radny
Piotr Popiel poinformował członków Komisji, iż złoży autopoprawkę na najbliższej Sesji Rady Miasta
Lublin w dniu 30 stycznia 2020 roku. Pani Ewa Dumkiewicz- Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i
Wychowania poinformowała, iż wszystkie uwagi które wpływają są dokładnie analizowane i w miarę
możliwości są wprowadzane. Zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania pani Iwona
Nowakowska - poinformowała o deklaracji i chęci spotkania się po przerwie semestralnej na
uczelniach z komisją stypendialną i środowiskiem uczelni, żeby wypracować ewentualny zakres i
termin zmian pod kontem dalszego procedowania uchwały. Radny Leszek Daniewski zgłosił wniosek
formalny o odstąpienie od opiniowania projektu uchwały wnioskując jednocześnie do Rady Miasta
Lublin o zdjęcie projektu z porządku obrad sesji. W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca poddała powyższy wniosek pod głosowanie. Komisja w głosowaniu: 7 głosów „za”,
3 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się" pozytywnie zaopiniowała wniosek radnego Leszka Daniewskiego
o odstąpienie od opiniowania i zdjęcie projektu z porządku obrad sesji.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 596-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 596-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania VIII kadencji RM Lublin
za okres od początku kadencji do końca 2019 roku.
Komisja przyjęła Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania VIII kadencji RM Lublin
za okres od początku kadencji do końca 2019 roku w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0
„wstrzymujących się”.
Ad.11. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z pismami:
- Pismo z dnia 27 grudnia 2019 roku udzielające odpowiedzi na dezyderat Komisji Oświaty i
Wychowania z dnia 17 grudnia 2019r.
- Pismo dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich z dnia 20 grudnia 2019 r.
- Pismo Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie z dnia 20 stycznia 2020 roku.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
Protokołowała
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

