BRM-III.0012.6.9.2020
Protokół 23/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 13 października 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. Nieobecny był radny Piotr Choduń. 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 17.05. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przedstawiła
porządek obrad oraz poinformowała o autopoprawce na druku nr 885-2, projekcie uchwały, w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2021 (druk nr 882-1). Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby rozsrożyć obrady o dodatkową Informację dotyczącą funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii. 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. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok
(druk nr 849-1).
2. 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 850-1).
3. Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie oraz nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem w
Lublinie i Domowi dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie (druk nr 846-1).
4. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2020/2021 (druk nr 868-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 885-1)wraz z
autopoprawką (druk nr 885-2).
6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu blicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 882-1).
7. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii.
8. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr
849-1).
Radny Zdzisław Drozd zapytał o powód zmniejszenia funduszu na wypłaty nagród dla nauczycieli.
Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, że związane jest to z załamaniem gospodarczym. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała
projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 2. 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 850-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie reorganizacji Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie oraz nadania
statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym: Interwencyjnej Placówce Opieki nad Dzieckiem
w Lublinie i Domowi dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie (druk nr 846-1).
Radny Zdzisław Drozd zapytał na czym polegają zmiany w tych palcówkach. Na pytanie radnego
odpowiedzi udzieliła Pani Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, wyja-

śniając, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego będzie można umieścić w tym samym
czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. Zachodzi zatem konieczność dostosowania placówki opiekuńczo-wychowawczej
Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie do obowiązujących przepisów. Reorganizacja placówki polegać
będzie na utworzeniu od dnia 1 stycznia 2021 r. dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych: Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem w Lublinie i Domu dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie,
z 14 miejscami każda. Z uwagi na powyższe, proponuje się, żeby Interwencyjna Placówka Opieki
nad Dzieckiem w Lublinie została jednostką obsługującą, zapewniającą wspólną obsługę także
placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie. Do zakresu obowiązków powierzonych przez Dom dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie jednostce obsługującej należy: realizacja zadań głównego księgowego oraz obsługa finansowa, w tym rachunkowa i sprawozdawcza, administracyjna, organizacyjna i specjalistyczna. Zgodnie z ustawą w przypadku zapewnienia
wspólnej obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego
lub specjalistyczno-terapeutycznego placówką opiekuńczo-wychowawczą może kierować dyrektor jednostki obsługującej, która prowadzi wspólną obsługę,przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych wychowawcy. Proponuje się zatem, żeby
od dnia 1 stycznia 2021 r. Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opieki nad Dzieckiem w Lublinie kierował Domem dla Dzieci „Przylądek” jako Dyrektor tej placówki przy pomocy wyznaczonego wychowawcy. Pozostali pracownicy reorganizowanego Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie staną się z
dniem 1 stycznia 2021 r. odpowiednio do zajmowanego stanowiska, pracownikami Interwencyjnej
Placówki Opieki nad Dzieckiem w Lublinie lub Domu dla Dzieci „Przylądek” w Lublinie. W związku
z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji
Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów,
zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2020/2021 (druk nr 868-1).
Radny Zdzisław Drozd zaproponował aby szefowie klubów dokonali wskazania przedstawicieli
Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej. Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby
zapisać w protokole, iż Komisja przeniosła wybór wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do
składu Komisji Stypendialnej przeprowadzającej postępowanie konkursowe dotyczące przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2020/2021, na najbliższą sesję Rady Miasta w
dniu 15 października 2020 roku. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 885-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 885-2).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem o
krótkie wprowadzenie do powyższej autopoprawki. Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśnił, że w autopoprawce zostało dopisane pięć podmiotów tj Szkoła
Podstawowa Nr 1, Nr 23, Nr 23, Nr 42, Nr 42. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca podda ła projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2021 (druk nr 882-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3
„wstrzymujących się”.
Ad 7. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach odniosła się do konferencji z premierem w dniu 13 października br., na którym podana była informacja, iż dyrektorzy szkół oraz organy prowadzące wnioskowały aby decyzje o zamknięciu danej szkoły czy też klasy oraz o formie prowadzenia zajęć należały do decyzji dyrektora szkoły i organu prowadzącego. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrek-

tor Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała członków Komisji, iż na dzień 13 października
bieżącego roku w 34 placówkach oświatowych zostały zawieszone zajęcia, w tym w 30 szkołach
prowadzonych przez miasto Lublin oraz w 4 szkołach prowadzonych przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego. Z pośród tych 34 szkół, 12 szkół pracuje w całości zdalnie natomiast pozostałe szkoły pracują w trybie hybrydowym. Pani dyrektor dodała, iż sytuacja zmienia się
dynamicznie. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z powyższą informacją.
Ad 8. W ramach spraw wniesionych Komisja Oświaty i Wychowania zapoznała się z:
- Pismem z dnia 21 września 2020 roku Prezesa Zarządu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z
siedziba w Lublinie sp. z o.o. dotyczące długości sezonu działania lodowiska Icemania.
- Pismem Wicedyrektora II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie z dnia 17 września 2020
roku w sprawie możliwości rozbudowy i rozwoju szkoły.
- Pismem dyrektora Zespołu Szkół nr 12 z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przedstawienia
Radzie Rodziców informacji o ilości uczniów, którzy w roku szkolnym2019/2020 uczęszczali do Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.
- Informacją o zawieszeniu zajęć w jednostkach oświatowych.
Radny Robert Derewenda postulował aby uczniowie we wszystkich szkołach na lekcjach informatyki mogli uruchomić swoją platformę teams oraz aby nauczyciele mieli odpowiednie szkolenie nie
w momencie kiedy są zajęcia zawieszane tylko zanim te zajęcia zostaną zawieszone. Radny Robert Derewenda zapytał również czy istnieje możliwość prawna aby zajęcia w szkołach mogły się
kończyć się w różnym czasie aby usprawnić ruch w szatniach. Pan Mariusz Banach, Zastępca
Prezydenta Miasta Lublin odpowiedział, iż udział w szkoleniach dla nauczycieli, które miały miejsce
w miesiącu maju i czerwcu wzięło około 2,5 tys nauczycieli dodając, iż nadal te szkolenia są dostępne. Jeżeli chodzi o szkolenia dla dzieci i młodzieży to takie szkolenia zostały przeprowadzone,
problem był w miesiącu kwietniu. W uzupełnieniu do pytań radnego Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dodała, iż cały czas spływają wnioski ze szkół aby zorganizować szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Pani dyrektor wyjaśniła, iż z prawo nie przewiduje tego aby lekcja trwała krócej niż 45
min, po za edukacją zdalną i indywidualną dziecka. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w Komisji Oświaty i Wychowania.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
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