BRM-III.0012.6.7.2020
Protokół 21/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 23 czerwca 2020 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu w sali 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.
Posiedzeniu przewodniczyła pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji. Posiedzenie odbywało
się w godzinach od 15.45 do 16.35. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o nowych dokumentach przekazanych przez
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin do rozpatrzenia przez Komisję:
- Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7
września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu (druk nr 809-1) i zaproponowała aby
ustanowić jako punkt 1 porządku posiedzenia. Radni w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się” pozytywnie przyjęli zaproponowaną zmianę.
- Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na
2020 rok (druk nr 776-2).
- Autopoprawka do projektu uchwały zmieniający uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z
dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 7772).
- Autopoprawka do projektu uchwały zmieniający uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z
dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe
jednostki budżetowe (druk nr 778-2).
Radni w głosowaniu 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” pozytywnie przyjęli
zaproponowane zmiany w porządku posiedzenia wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do
jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 770-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 792-1).
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 779-1).
4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok, wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w
sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 781-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 7761).
6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 777-1).
7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września
2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe
(druk nr 778-1).
8. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia w Lublinie
(druk nr 772-1).
9. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia w
Lublinie (druk nr 773-1).
10. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Budownictwa II stopnia w
Lublinie (druk nr 774-1).
11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na
terenie miasta Lublin (druk nr 804-1).
12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych działających na
terenie miasta Lublin (druk nr 805-1).
13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok
szkolny 2020/2021 (druk nr 806-1).

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr
801-1).
15. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia
2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 780-1).
16. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze oświaty.
17. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad.1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia
7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą
„Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne
Oświaty”
i
nadania
jej
statutu
(druk nr 809-1).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła panią Barbarę Czołowską, dyrektora Lubelskiego
Centrum Ekonomiczno-Administaracyjnego Oświaty o wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Pani Barbara Czołowska poinformowała członków Komisji, iż przedkładany projekt
uchwały Rady Miasta Lublin zmieniający uchwałę nr 822/XXXII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 7
września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu, podyktowany został wnioskiem Pani
Małgorzaty Sokołowskiej p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28 im. Synów Pułku Ziemi
Lubelskiej w Lublinie o objęcie obsługą finansowo-księgową ww. szkoły z dniem 1 września 2020 r.
przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty. Na pytanie radnego Stanisława
Kierońskiego czy szkoła nr 58 będzie włączona do LCOA, odpowiedzi udzielił zastępca Prezydenta
Mariusz Banach informując, iż docelowo w przyszłości szkoła nr 58 będzie obsługiwana przez
LCOA. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały
pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w
głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad.2. Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 770-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy Raport pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Miasta Lublin za 2019 rok w głosowaniu: 7 „za”,
3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad.3. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 792-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta
Miasta Lublin w głosowaniu: 7 „za”, 3 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad.4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2019 rok (druk nr 779-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy projekt pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania
budżetu za 2019 rok, w głosowaniu: 7 „za”, 2 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad.5. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok, wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem
uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2019 rok (druk nr 781-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z wyżej wymienionymi dokumentami.
Ad.6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr
776-1) wraz z autopoprawką (druk nr 776-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad.7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 481/XII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia
2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 777-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 777-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie
w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.

Ad.8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16
września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki
budżetowe (druk nr 778-1) wraz z autopoprawką (druk nr 778-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie
w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,3 „wstrzymujące się”.
Ad.9. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Spożywczej II stopnia w
Lublinie (druk nr 772-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.10. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Samochodowej II stopnia w
Lublinie (druk nr 773-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.11. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Branżowej Szkole Budownictwa II stopnia w
Lublinie (druk nr 774-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych na
terenie miasta Lublin (druk nr 804-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.13. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych działających
na terenie miasta Lublin (druk nr 805-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na rok
szkolny 2020/2021 (druk nr 806-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
(druk nr 801-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad.16. Projekt uchwały, zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia
2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 780-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad.17. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze oświaty.
Przewodnicząca Komisji podziękowała Panu Tadeuszowi Dziubie, dyrektorowi Wydziału Inwestycji
i Remontów za przygotowanie informacji o stanie zaawansowania inwestycji i remontów. Na
pytanie radnego Zdzisława Drozda dotyczące rozbudowy kuchni i stołówki oraz segmentu
dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52, Tadeusz Dziuba - dyrektor Wydziału Inwestycji i
Remontów odpowiedział, że została rozwiązana umowa na prace projektowe z uwagi na
opóźnienie w przekazaniu dokumentacji o ponad rok (brak opracowania nawet projektu
budowlanego). Obecnie w miesiącu czerwcu br. planuje się ogłosić przetarg nieograniczony w
formule „zaprojektuj i wybuduj”. Kolejne pytanie radnego Zdzisława Drozda dotyczyło budowy
placu zabaw przy szkole nr 57 przy ul. Krasińskiego w Lublinie, dyrektor Wydziału Inwestycji i

Remontów wyjaśnił, iż został ogłoszony przetarg na budowę placu zabaw. Pan Tadeusz Dziuba
poinformował, również członków Komisji o zrealizowanych inwestycjach z budżetu obywatelskiego.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zaproponowała
aby zapisać iż Komisja zapoznała się z powyższą Informacją.
Ad.18. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
poinformował członków Komisji o zbliżającym się otwarciu z dniem 1 września br., nowo powstałej
szkole przy ul. Berylowej, jak również nowo powstałego przedszkola przy ul. Dożynkowej. Radny
Zbigniew Ławniczak podziękował wszystkim pracownikom Wydziału Oświaty i Wychowania,
dyrektorom, Zastępcy Prezydenta, nauczycielom, związkom zawodowym jak również uczniom i
rodzicom, za cierpliwość z uwagi na zaistniałą sytuację, która była wyjątkowa tym roku. Do
podziękowań dołączył się radny Piotr Choduń, radny Stanisław Kieroński i Przewodnicząca Komisji
Oświaty i Wychowania Jadwiga Mach. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka w imieniu Wydziału
Oświaty i Wychowania złożyła podziękowania Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi, Panu
Mariuszowi Banachowi Zastępcy Prezydenta, Przewodniczącemu Jarosławowi Pakule
Przewodniczącemu Rady Miasta , Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania Jadwidze Mach
jak również dla wszystkich obecnych i nieobecnych na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania,
za pamięć o nauczycielach, uczniach dziękując za wsparcie na rzecz całego lubelskiego
środowiska dotyczącego oświaty samorządowej i sektora oświaty niepublicznej.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu, życząc udanych wakacji.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

