BRM-III.0012.6.8.2020
Protokół 22/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 1 września 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 15.35 do 17.10. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o nowych projekcie przekazanym przez Przewodniczącego Rady
Miasta Lublin do rozpatrzenia przez Komisję:
- Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej, niż określona
w art.25 ust.1 oraz w art.28 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podmiotom funkcjonującym na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasta Lublin (druk
nr 829-1). Radni w głosowaniu: 10„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” pozytywnie przyjęli zaproponowaną zmianę wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku (druk nr 819-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na
dzień 30 czerwca 2020 roku (druk nr 820-1).
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Jasło (druk nr 816-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 817-1).
5. 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 818-1).
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 827-1).
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 831-1).
8. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii.
9. Informacja dotycząca bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym zajmującymi się
rozwojem kultury fizycznej w ramach projektu "Sportowa Szkoła", sal gimnastycznych przez szkoły
prowadzone przez Gminę Lublin, w dobie pandemii.
10. Sprawy wniesione.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej, niż określona
w art.25 ust.1 oraz w art.28 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podmiotom funkcjonującym na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasta Lublin (druk
nr 829-1).
2. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku (druk nr 819-1).
3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na
dzień 30 czerwca 2020 roku (druk nr 820-1).
4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Jasło (druk nr 816-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 817-1).
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 818-1).
7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 827-1).

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 831-1).
9. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii.
10. Informacja dotycząca bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym zajmującymi się
rozwojem kultury fizycznej w ramach projektu "Sportowa Szkoła", sal gimnastycznych przez szkoły
prowadzone przez Gminę Lublin, w dobie pandemii.
11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej, niż
określona w art.25 ust.1 oraz w art.28 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podmiotom
funkcjonującym na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasta Lublin (druk nr 829-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o wprowadzenie do powyższego projektu uchwały. Pan Mariusz
Banach zastępca Prezydenta poinformował członków Komisji, iż przedkładany projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na udzielanie dotacji w wysokości wyższej, niż określona w art. 25 ust. 1
oraz w art. 28 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, podmiotom prowadzonym na terenie
miasta Lublin przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż miasto Lublin, został zaproponowany jako odpowiedź na wnioski organów prowadzących na terenie miasta Lublin szkoły publiczne dotowane z budżetu miasta Lublin. Wnioski o zwiększenie dotacji złożyła Kuria Metropolitalna w Lublinie prowadząca
XXI Liceum Ogólnokształcące im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie oraz Internat przy ww. Liceum, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie prowadzący Przyzakładową Branżową Szkołę I stopnia
jak również Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie prowadząca Branżową Szkołę Rzemieślniczą I stopnia. Zastępca Prezydenta dodał, iż powyższe szkoły nie mogą pobierać czesnego a jedynym źródłem finansowania jest dotacja wypłacana w 100% przez miasto Lublin. Pan Piotr Burek zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania poinformował, iż zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dotacja dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, inne niż jednostka samorządu samorządu terytorialnego, składa się z dwóch elementów tj. standard na ucznia danego typu
szkoły wynikający z algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok budżetowy
jak również wskaźnik zwiększający ilustrujący relację między wydatkami jednostki samorządu terytorialnego ucznia określonego typu szkoły, prowadzonej przez jst, a kwotą subwencji na ucznia tego
typu szkoły otrzymaną w roku poprzedzającym rok udzielania dotacji. Wskaźniki zwiększające wyliczone dla prowadzonych na terenie miasta Lublin: publicznego liceum ogólnokształcącego, internatu i
publicznych branżowych szkół I stopnia okazały się w roku 2020 znacząco niższe od obowiązujących
dotychczas. Spowodowało to w efekcie bardzo znaczące obniżenia stawek dotacji należnych szkołom.
Przewodnicząca Komisji oddała głos ks. mgr Grzegorzowi Strugowi dyrektorowi XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie oraz Internat przy ww. Liceum jak również panu
Markowi Małyszko Prezesowi Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego jako organu prowadzącego Szkołę Branżową I stopnia. Radny Robert Derewenda zwrócił się z prośbą do członków Komisji
Oświaty i Wychowania o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”.
Ad 2. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 roku (druk nr 819-1).
Radny Zdzisław Drozd zapytał jak są realizowane zadania inwestycyjne dotyczące oświaty, które były
zapisane w budżecie i czy są realizowane w całości. Pan Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wymienił inwestycje, zrealizowane i które będą realizowane w bieżącym roku. W
związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z Informacją z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2020 r.
Ad 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według stanu na
dzień 30 czerwca 2020 roku (druk nr 820-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Ad 4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Jasło (druk nr 816-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 817-1) wraz z autopoprawką (druk nr 817-2).
Przewodnicząca Komisji poinformowała członków Komisji, iż autopoprawka na (druku 817-2) wpłynęła
w trakcie posiedzenia i poprosiła o wprowadzenie do tego punktu. Pani Lucyna Sternik, zastępca dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości wyjaśniła, iż w aspekcie oświaty są to zadania wprowadzone
w wyniku dofinansowania od Kuratora Oświaty, są też zadania w wyniku przeniesienia środków z Rad
Dzielnic. 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 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 818-1) wraz z autopoprawką (818-2).
Przewodnicząca Komisji poinformowała członków Komisji, iż autopoprawka na (druku 818-2) wpłynęła
w trakcie posiedzenia. 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 w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 827-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:11 „za”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 831-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”.
Ad 9. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii.
Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego w imieniu całej Komisji Oświaty i Wychowania Przewodnicząca na ręce Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin złożyła życzenia wszystkim nauczycielom,
pracownikom szkół oraz dzieciom i młodzieży, bezpiecznej, spokojnej pracy, zdrowego i bezpiecznego pobytu i wiele radości w tym nowym rozpoczętym roku szkolnym. Pan Mariusz Banach zastępca
Prezydenta poinformował, iż w miarę możliwości finansowych szkoły są przygotowane na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego przez dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych dodając, iż większości szkół w proces przygotowania zaangażowały się również rady rodziców. Zastępca
Prezydenta poinformował, iż w niektórych szkołach na stołówkach zostały zamontowane kurtyny odkażające jak również podziękował dyrektorom szkół a także rodzicom za zaangażowanie i zakup kurtyn wejściowych. Na pytanie radnego Zdzisława Drozda dotyczące noszenia maseczek przez uczniów
w szkołach pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta odpowiedział, iż w rozporządzeniu rządowym
dotyczącym Covid 19, które ukazało się 7 sierpnia br., jest zapis obowiązku w obiektach oświatowych.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poprosiła aby zapisać w protokole,
iż Komisja Oświaty i Wychowania zapoznała się z Informacją dotyczącą funkcjonowania placówek
oświatowych w dobie pandemii.
Ad 10. Informacja dotycząca bezpłatnego udostępniania organizacjom pozarządowym zajmującym się
rozwojem kultury fizycznej w ramach projektu "Sportowa Szkoła", sal gimnastycznych przez szkoły
prowadzone przez Gminę Lublin w dobie pandemii.
Radny Robert Derewenda zwrócił się z prośbą o przyspieszenie możliwości udostępniania sal gimnastycznych w szkołach osobom fizycznym. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poinformowała, iż
radni otrzymali wykaz organizacji, które w ramach rozporządzenia Prezydenta Miasta Lublin wykorzystują sale gimnastyczne w lubelskich placówkach oświatowych. Pani Iwona Haponiuk zastępca dyrektora Wydziału Sportu poinformowała, że jeżeli chodzi o sprawy związane z Covidem i bezpieczeństwem w oparciu o regulamin przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta w czasie korzystania z sal
przez organizacje pozarządowe, są bezwzględnie zobligowane do przestrzegania regulaminu określo-

nego przez szkołę. Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania poinformował, iż docierały sygnały, że dyrektorzy są zainteresowani w jaki sposób ma przebiegać realizacja projektu "Sportowa Szkoła", obawy dyrektorów szkół wynikają bardzo często z przesunięcia planów lekcji z uwagi na dezynfekcję obiektu dodając, iż w dniu 2 września br., odbędzie się wspólna telekonferencja Wydziału Oświaty i Wychowania, Wydziału Sportu, poświęcona wysłuchaniu wszelkich
uwag zgłaszanych przez dyrektorów. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poprosiła
aby zapisać w protokole, iż Komisja Oświaty i Wychowania zapoznała się z powyższą Informacją.
Ad 11. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Pan Mirosław Górczyński Przewodniczący WZZ „Forum - Oświata” poinformował członków Komisji, iż z dniem 7 sierpnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział
Rejestrowy dokonał zmiany nazwy WZZ „Solidarność - Oświata” na WZZ „Forum - Oświata”.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

