BRM-III.0012.10.1.2020
Protokół nr 13
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 27 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali nr 2, w ratuszu, trwało od godz. 16.30 do godz.17.30.
W posiedzeniu uczestniczyło 8 radnych, co stanowi wymagane ustawą kworum niezbędne do
opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecni na posiedzeniu byli radni: Piotr
Gawryszczak i Grzegorz Lubaś.
Listy obecności radnych i zaproszonych gości stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca p. Monika Orzechowska, powitała radnego Piotra Bresia,
który dołączył do pracy w Komisji, radnych i osoby zaproszone przybyłe na posiedzenie. Następnie
przedstawiła porządek posiedzenia, do którego radni nie wnieśli uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2019 roku (druk nr
585-1).
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 obwodu (druk nr 600-1).
6. Informacja na temat działań podejmowanych przez władze miasta na rzecz wsparcia I aktywizacji
seniorów.
7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji ds. Rodziny od początku kadencji do końca 2019
roku.
8. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2019 roku (druk
nr 585-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole :
Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe sprawozdanie
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) z autopoprawką (druk nr 584-2.)
Przewodnicząca poddała pod dyskusję projekt uchwały. Jako pierwszy głos zabrał radny Marcin
Bubicz. Radny poprosił o wyjaśnienie zapisów w § 1 punkt 1. Powiedział, że rozumie iż celem
proponowanej zmiany jest premiowanie rodziców zamieszkujących i zatrudnionych w Lublinie, ale czy

chodzi o zatrudnionych tylko Lublinie czy w ogóle? Ponadto, czy w wydziale trwają prace nad
wprowadzeniem punktu, który będzie premiował dzieci szczepione.
Pani Ewa Dumkiewicz – Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty I Wychowania poinformowała, że
są 2 rodzaje kryteriów przyjmowania dzieci do przedszkoli – ustawowe (7 kryteriów) oraz, w
przypadku, jeżeli nie uda się z ustawowych kryteriów dokonać naboru, pozostaną jeszcze wolne
miejsca, nabór będzie przeprowadzony wg kryteriów opracowanych przez gminę, które przedstawione
są w niniejszej uchwale. Kandydat spoza miasta może być przyjęty, jeżeli są wolne miejsca a rodzice
(opiekunowie prawni) rozliczają się z podatku PIT w I lub III Urzędzie Skarbowym w Lublinie. Pani
dyrektor wyjaśniła też, że rodzic może być zatrudniony w Lublinie lub nie, ponieważ tutaj chodzi o
pozostawanie w stosunku pracy, a nie o miejsce pracy.
Pani dyrektor poinformowała, że były postulaty od rodziców aby premiować dzieci szczepione, ale
trudnym zadaniem byłoby pozyskanie danych o szczepieniu, ponieważ są one w posiadaniu rodziców
i lekarzy. Radna Jadwiga Mach powiedziała, że przedstwiony projekt uchwały dotyczy rodziców,
którzy nie mieszkają w Lublinie, ale władze miasta chcą zachęcić rodziców, w przypadku wolnych
miejsc, aby zapisali dziecko do przedszkola w Lublinie spełniając jednocześnie taki warunek, że będą
płatnikami podatku w Lublinie. Wyraziła opinię, że w tej uchwale nie można zawrzeć punktacji
związanej ze szczepieniem dziecka.
Następnie głos zabrał radny Bartosz Margul. Poinformował, że nie zgadza się z taką intrerpretacją.
Zdaniem radnego w gminnych kryteriach można ująć też sprawę szczepień. W innych miastach jak w
Olsztynie, Warszawie, Częstochowie i Olsztynie uchwały zostały podjęte i zawarte są w nich zapisy
dotyczące szczepień.
Radny zaproponował także, aby połączyć punkty 2 i 3, ponieważ dotyczą tych samych kryteriów
i nazwać je podatkowymi kryteriami. Jeżeli jeden rodzic zapłacił podatek w Lublinie w I lub III US -1
pkt , jeżeli obydwoje rodzice – 2 punkty, a wtedy można dopisać kryterium związane ze szczepieniami.
Ponadto radny wskazał na brak konsekwencji w zapisie w § 1 punkt 1, gdzie pominięty został opiekun
prawny. Zaproponował zgłoszenie poprawki w tej kwestii.
Radny Bartosz Margul podkreślał w swoich wypowiedziach konieczność premiowania dzieci, które
zgodnie z przepisami parwa obowiązującymi w naszym kraju, są szczepione. W innych państwach
odradzają się choroby zakaźne, jak np. w Niemczech odra i inne. Dla bezpieczństwa dzieci
zaszczepionych uczęszczających do przedszkola, dzieci nieszczepione nie powinny być przyjmowane
do przedszkola. Przecież rodzic jest ustawowo zobowiązany do przestrzegania prawa, ale skoro tego
nie robi, niech zapewni dziecku opiekę we własnym zakresie.
Radna Maja Zaborowska wyraziła opinię, że dzieci nieszczepione stanowią zagrożenie dla dzieci
szczepionych . Skoro rodzice nie chcą szczepić dzieci, mimo, iż przepisy prawa wymagają szczepień ,
niech zapewnią im opiekę. Radna uważa, że takie kryterium jest konieczne, ale jego zapis wymaga
dyskusji w gronie rodziców I lekarzy.
Radny Zbigniew Jurkowski w swojej wypowiedzi podkreślił, że jest przeciwny wprowadzaniu
kryterium szczepień. Powiedział, że gdyby było wymagane od rodziców zaświadczenie od lekarza, że
dziecko było szczepione, to rodzice przyniosą zaświadczenie, że nie mogło być zaszczepione w
związku z np. przeziębieniem czy inną chorobą.
Radna Elżbieta Dados wtrąciła, że dyskusja wydaje się być bezprzedmiotowa. Zastosowanie
punktacji za szczepienie w uchwale wydaje się dyskusyjne, bo w jaki sposób uzyskać informacje o
przeprowadzonych szczepieniach. Często w książeczkach zdrowia nazwy szczepionek wpisane są
po łacinie, a to dodatkowa trudność. Zdaniem radnej najleszym wyjściem w obecnej chwili jest
poczekać aż Wydział Oświaty I Wychowania zastanowi się jak ewentualnie można byłoby
sformułować nowe kryterium. Radna Jadwiga Mach podtrzymała opinię przedmówczyni. Zdaniem
radnej nie można w obecnej chwili zapisać punktu proponowanego przez radnego Margula, bo
wprowadzenie zapisu dot.szczepień jako kryterium wymaga konsultacji z rodzicami. Trzeba
przystąpić do dyskusji, zaprosić rodziców i lekarzy, wypracować stanowisko w tej sprawie. Radny
Piotr Breś poparł głos radnych, stwierdzając, że pomysł na wprowadzenie nowego kryterium nie jest
dobry.

Pani Ewa Dumkiewicz -Sprawka dyrektor WOiW poinformowała, że sprawdziła w internecie
w których miasta podjęto uchwałę z kryterium dot. szczepień. Powiedziała, że nie ma jednomyślności
w sprawie preferencji dla dzieci zaszczepionych bowiem część wojewodów kwestionuje takie zapisy
w uchwałach gminnych. W związku z tym, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu
Administracyjnego w tej sprawie pani dyrektor zaproponowała, aby poczekać na to rozstrzygnięcie ,
wtedy będzie wykładnia prawna dla kryterium i będzie można wrócić do dyskusji.
Pan Mirosław Jarosiński z-ca dyrektora w Wydziale Oświaty i Wychowania dodał, że ma obawy
co do wprowadzenia do punktacji kryterium szczepień. Być może zaistniałby konflikt natury prawnej
z tego powodu, że dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Z jednej
strony 6-letnie dziecko musi pójść do przedszkola, ale gdyby obowiązywało kryterium dot. szczepień,
w przypadku braku szczepienia, nie mogłoby być przyjęte.
W tym miejscu posiedzenia radna Jadwiga Mach zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji , który
został przyjęty przez Komisję jednogłośnie ( 8 głosów “za”).
Następnie p. Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania
omówiła
autopoprawkę zgłoszoną przez Pana Prezydenta, w której poprawione zostały błędy redakcyjne.
Komisja zgłosiła do Prezydenta Miasta poprawkę do przedstawionego projektu uchwały następującej
treści:
Komisja przyjęła poprawkę do projektu uchwały polegającą na wpisaniu w § 1 punkt 1 po
sformułowaniu „rodzica samotnie wychowującego dziecko” wyrazów „(opiekuna prawnego)”.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały z autopoprawką i poprawką –
8 głosów „za”.
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 projekt uchwały pod głosowanie.
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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).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała
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5. Projekt uchwały w sprawie założenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie, nadania statutu
i ustalenia obwodu (druk nr 600-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 7 głosów „za”.

6. Informacja na temat działań podejmowanych przez władze miasta na rzecz wsparcia i aktywizacji
seniorów.
Radna Jadwiga Mach poinformowała, iż uzyskała wszystkie informacje dotyczące klubów seniora, jak
też zapoznała się z działaniami władz miasta na rzecz wsparcia i aktywizacji seniorów, o które pytała
na poprzedniej komisji, wobec czego nie ma pytań i uwag.
W związku brakiem pytań
Przewodnicząca zaproponowała następujący zapis w protokole:
Komisja przyjęła powyższą informację.

7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji ds. Rodziny od początku kadencji do końca 2019
roku.
Radny Marcin Bubicz zgłosił poprawkę do sprawozdania polegającą na wpisaniu nr uchwały Rady
Miasta Lublin na mocy której wybrany został do pracy w Komisji ds.Rodziny
Komisja przyjęła powyższe sprawozdanie wraz ze zgłoszoną poprawką.
8. Nie zgłoszono żadnych tematów w ramach punktu „Sprawy wniesione”.
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