BRM-III.0012.6.5.2020
Protokół 19/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 19 maja 2020 roku
W zdalnym posiedzeniu, 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.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie odbywało
się w godzinach od 15.30 do 16.45. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przedstawiła
porządek obrad oraz poinformowała o projektach uchwał (na drukach: 761-1, 762-1, 763-1, 764-1)
jak również o autopoprawce na (druku 748-2) do projektu uchwały w sprawie nadania statutu
Branżowej Szkole Usługowej Specjalnej II stopnia w Lublinie (druk nr 748-1). Radni w głosowaniu
11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie przyjęli zaproponowane zmiany w porządku
posiedzenia wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr 719-1).
2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk 722-1),
po zapoznaniu się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019.
3. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Usługowej Specjalnej II stopnia w
Lublinie (druk nr 748-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin
zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 758-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 754-1).
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2019 (druk nr 749-1).
7. Sprawy wniesione.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr 719-1).
2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk 722-1), po
zapoznaniu się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Usługowej Specjalnej II stopnia w
Lublinie (druk nr 748-1) wraz z autopoprawką (druk nr 748-2).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17
października 2019 r. 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 dla dzieci i młodzieży (druk nr 761-1).
5. Projekt uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr 89 w Lublinie przy ul. Dożynkowej 38 i nadania
mu statutu oraz włączenia Przedszkola nr 89 w Lublinie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im.
Orląt Lwowskich w Lublinie (druk nr 762-1).
6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 58
w Lublinie w Przedszkole nr 88 w Lublinie oraz nadania statutu i utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w
Lublinie oraz nadania statutu (druk nr 763-1).
7. Projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 764-1).

8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin
zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 758-1).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 754-1).
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2019 (druk nr 749-1).
11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku (druk nr 719-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja
zapoznała się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Ad.2. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok (druk 722-1), po
zapoznaniu się z Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w
sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok.
Radny Zdzisław Drozd pytał o sposób dofinansowania szkoły przy ul. Berylowej jak również o metodę
liczenia wykonania budżetu w procentach. Irena Szumlak Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, iż szkoła
przy ul. Berylowej finansowana jest na zasadzie długu wierzytelności, koszt całej inwestycji to 68 mln
298,570 zł, gdzie spłaty będą realizowane w przyszłym roku, na chwilę obecną wykup wierzytelności
finansuje bank, w latach 2021- 2024 rata będzie wynosiła 17074644 zł, to zobowiązanie jest zaliczone
do długu tak więc w kwocie ogólnej długu jest również szkoła przy ul. Berylowej tj 26 mln 395877,37.
Na kolejne pytanie radnego Pani Irena Szumlak odpowiedziała, że przy zmianie planów w trakcie roku
plan ulega zmianie wraz ze zmianą wskaźnika. W przypadku opóźnienia procesu realizacji inwestycji
zmienia się także wskaźnik. Zadania niezrealizowane w danym roku przechodzą na kolejne lata i
zapisane są w wieloletniej prognozie finansowej z rozpisanym harmonogramem. W związku z brakiem
dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała powyższe Sprawozdanie pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok w
głosowaniu: 7 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Usługowej Specjalnej II stopnia w
Lublinie (druk nr 748-1) wraz z autopoprawką (druk nr 748-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17
października 2019 r. 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 dla dzieci i młodzieży (druk nr 761-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do projektu uchwały. Mariusz Banach
Zastępca Prezydenta poinformował członków Komisji, iż przedkładany projekt uchwały wynika z
konieczności dostosowania Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i
młodzieży do zaistniałych okoliczności związanych z sytuacją epidemiczną oraz innymi realiami
funkcjonowania jednostek systemu oświaty, skutkującymi czasowym ograniczeniem ich działalności.
W związku z brakiem pytań dodatkowych Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.5. Projekt uchwały w sprawie założenia Przedszkola nr 89 w Lublinie przy ul. Dożynkowej 38 i
nadania mu statutu oraz włączenia Przedszkola nr 89 w Lublinie do Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie (druk nr 762-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu uchwały. Mariusz
Banach Zastępca Prezydenta zwrócił się do członków Komisji o pozytywne zaopiniowanie projektu
uchwały,dodając iż utworzenie przedszkola publicznego prowadzonego przez Miasto zaspokoi

potrzeby mieszkańców dzielnicy Ponikwoda. Przedszkole nr 89 w Lublinie rozpocznie swoją
działalność statutową z dniem 1 września br, z tym samym dniem ww. przedszkole zostanie włączone
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie.
Powyższy projekt uchwały wraz został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr
58 w Lublinie w Przedszkole nr 88 w Lublinie oraz nadania statutu i utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w
Lublinie oraz nadania statutu (druk nr 763-1).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zwróciła się z prośbą o przygotowanie zestawienia jak
wygląda rekrutacja do klas pierwszych i ilu uczniów zgłosiło się do szkoły. Ewa Dumkiewicz-Sprawka
dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała, iż takie zestawienie jest zawarte w
Informacji o realizacji zadań oświatowych jednostek systemu oświaty i przekazane państwu radnym.
Kontynuując swoja wypowiedź pani dyrektor poinformowała o ilości utworzonych oddziałów w
poszczególnych klasach, do klasy I zgłosiło się 178 uczniów i będzie utworzonych 7 oddziałów, od
klasy II do VIII zapisało się 250 uczniów. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca
poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.7. Projekt zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 764-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30 stycznia
2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy
Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 758-1).
Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd zapytał czy
w ramach oszczędności istnieje możliwość utworzenia centrum wspólnej obsługi organizacyjnoadministracyjnej jednostek kultury. Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował,
iż takie centrum w kilku miastach Unii Metropolii funkcjonuje i być może w przyszłości powstanie w
Lublinie. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 2
„wstrzymujące się”.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 754-1).
Przewodnicząca Komisji zapytała jaki klub sportowy prowadzi „Towarzystwo Nowa Kuźnia” i których
szkół uczniowie są członkami tego klubu oraz czy w przypadku użyczenia części nieruchomości są
zwracane koszty wynikające z używania danego obiektu. Arkadiusz Nahuluk dyrektor Wydziału
Gospodarowania Mieniem poinformował, iż o najmie, użyczeniu czy dzierżawie decydują dyrektorzy
szkół jako trwali zarządcy danego obiektu. Użyczenia dotyczą tylko wszelkiego rodzaju projektów
realizowanych przez organizacje sportowe, w tym zakresie musi być pozytywna opinia dyrektora
szkoły, Wydziału Oświaty i Wychowania i Rady Miasta. Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału
Oświaty i Wychowania dodała, iż jest zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin, które dotyczy realizacji
programu sportowa szkoła. Podmioty, które biorą udział w tym programie są wskazywane przez
Wydział Sportu. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka zaproponowała, że przygotuje i przekaże członkom
Komisji zestawienie dotyczące jakie kluby, ile godzin i jakie kwoty wpływają z użyczenia obiektu. W
związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1
„wstrzymujący się”.

Ad.10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi
oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie za rok 2019 (druk nr 749-1).
Przewodnicząca Jadwiga Mach zwróciła się z prośbą do Piotra Chorosia dyrektora Biura Partycypacji
Społecznej o uzupełnienie sprawozdania jakie organizacje pozarządowe reprezentują osoby
wchodzące w skład Rady Pożytku Publicznego wybrane w wyniku głosowań, jak również o
uzupełnienie wykazu organizacji korzystających z dotowania finansowego w ramach współpracy tego
programu. Pan Piotr Choroś poinformował, iż takie informacje zostaną przekazane na piśmie dla
Przewodniczącej za pośrednictwem Biura Rady Miasta. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca
zaproponowała aby dokonać zapisu, iż Komisja Oświaty i Wychowania przyjęła Sprawozdanie z
realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami.
Ad.11. Sprawy wniesione. Nie zgłoszono żadnych spraw w ramach tego punktu.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
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/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

