BRM-III.0012.6.10.2020
Protokół 24/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 17 listopada 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 15.35 do 17.00. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przedstawiła
porządek obrad oraz poinformowała o autopoprawkach na (druku nr 891-2) i (druku nr 892-2).
Radni w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący 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 8911).
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 892-1).
3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2019/2020 (druk nr 8881).
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 905-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju Miasta Lublin (druk nr
907-1).
6. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr
891-1) wraz z autopoprawką (druk nr 891-2).
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd zapytał o ile wydłuży się powrót uczniów do szkoły w związku ze zmianą harmonogramu projektu dotyczącego remontu szkoły Vetterów oraz jak wygląda realizacja rządowego funduszu inwestycji lokalnych i na
co będzie jeszcze przeznaczone w tym roku ewentualnie jaka kwota zostanie na przyszły rok. Pan
Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin odpowiedział, iż przedłużający się remont
szkoły Vetterów nie wynika absolutnie z braków finansowych. Pan Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów dodał, że w chwili obecnej na realizację rozszerzenia robót trwa procedura przetargowa na rozszerzony zakres prac. Przewodnicząca Jadwiga Mach zapytała na kiedy jest planowane zakończenie. Pani Mirosława Puton dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości
odpowiedziała, że termin zakończenia planowany jest na koniec marca przyszłego roku. Na kolejne pytanie radnego dyrektor Tadeusz Dziuba odpowiedział, że kwota z rządowego funduszu inwestycji lokalnych wynosi ponad 35 mln 738 tys. zł w tym roku na chwilę obecną zostało wydane 17,5
mln zł., pozostała kwota będzie wydatkowana w przyszłym roku. Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wymienił zrealizowane zadania, które są w części zapłacone z Rządowego Funduszu Inwestycji. Pani Mirosława Puton dodała, iż planowana kwota na remont szkoły Vetterów wynosi 3,5
mln zł. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „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 892-1) wraz z autopoprawką (druk nr 892-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2019/2020 (druk nr
888-1).

Przewodnicząca Komisji podziękowała Wydziałowi Oświaty i Wychowania za przygotowanie powyższej informacji i poprosiła o krótkie wprowadzenie. Pan Mirosław Jarosiński poinformował, iż
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2019/2020,w tym o wynikach: egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z uwzględnieniem
działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych
jednostki samorządu terytorialnego; nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora
oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego; nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego ministra w szkołach i placówkach tych typów i
rodzajów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego za
poprzedni rok szkolny. Radny Zdzisław Drozd zapytał, iż w związku że liczba szkół dotowanych
przez miasto w 2019 roku wynosiła 101 szkół w I półroczu 2020 roku było 75 szkół, z czego wynika
zmniejszenie tych szkół dotowanych przez miasto. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż wynika to ze zmniejszenia się liczby placówek po przeprowadzonych kontrolach przez audyt jak również reformie oświaty. Pan Mirosław Jarosiński zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania zwrócił uwagę, iż miniony raport mówi o minionym roku szkolnym a
miesiące II semestru były miesiącami epidemicznymi, dlatego też liczba słuchaczy się zmniejszyła,
główny spadek obserwujemy w szkołach policealnych, szkołach prowadzonych przez osoby fizyczne, prawne, stowarzyszenia, które prowadzą szkoły podstawowe, przedszkola, szkoły ponadpodstawowe w tym obszarze zmian nie ma to są szkoły stabilne o określonej renomie. Radny Zdzisław
Drozd zapytał również o zmniejszenie liczby etatów dla nauczycieli, w porównaniu z rokiem 2018 a
rokiem 2019 ze szkół odeszło 108 nauczycieli. Pan Mirosław Jarosiński wyjaśnił, że w poprzednim
roku przed rokiem minionym był to rok gdzie trafiły podwójne roczniki, ostatni rok jest tym rocznikiem gdzie potrzeby kadrowe się zmniejszyły. Przewodnicząca Komisji zapytała, iż na stronie 22
powyższej Informacji znajduje wykres uczniów spoza miasta Lublina, czy te dane dotyczą tylko
uczniów spoza Lublina czy też uczniów z naszego miasta i w jaki sposób są rekompensowane
koszty z gmin ościennych. Prezydent Mariusz Banach wyjaśnił, iż taki mechanizm ustawowy możemy zaobserwować w przedszkolach, gminy ościenne ponoszą koszty za dzieci, które uczęszczają do naszych przedszkoli natomiast jeśli chodzi o szkoły podstawowe nie wnoszą żadnych
opłat. Pan Mirosław Górczyński Przewodniczący WZZ „Forum-Oświata” poinformował, iż analizując Informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Lublin za rok 2019/2020 można zauważyć, przed podwójnym rocznikiem proporcja w szkołach lubelskich na korzyść szkół zawodowych
była zgodna z trendem krajowym. Pan Mirosław Górczyński zwrócił uwagę, że w skali całego kraju
w naborze do szkół ponadpodstawowych 2020/2021 licea wybrało 43,5% uczniów, technika
39,2%, Branżowe szkoły I stopnia - 17,2% uczniów, inaczej mówiąc 56,5% uczniów wybiera szkoły
zawodowe (technika i branżowe szkoły I stopnia razem) a 43,5% uczniów licea ogólnokształcące,
są to dane MEN dla kraju, w Lublinie ta proporcja od momentu podwójnego rocznika w szkołach
ponadpodstawowych jest odwrotny - więcej absolwentów SP wybiera naukę w LO niż w szkołach
zawodowych. Przewodniczący WZZ „Forum-Oświata” poinformował o nowo uruchomionym portalu
przez miasto zawodowcy.lublin.eu, który służy tranzycji edukacji na rynek pracy czyli jest to portal
dostępny zarówno dla pracodawców, szkół, uczniów i rodziców. Przewodnicząca podziękowała p.
Mirosławowi Górczyńskiemu w imieniu własnym jak i Komisji za cenne informacje i za uczestniczenie w Komisjach Oświaty i Wychowania oraz za reprezentowanie lubelskiej oświaty na forum ogólnopolskim.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca poprosiła aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok
2019/2020.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 905-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
1„wstrzymujący się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wydłużenia obowiązywania strategii rozwoju Miasta Lublin (druk
nr 907-1).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 6. W ramach spraw wniesionych radny Piotr Popiel zapytał o projekt uchwały dotyczący sprzedaży nieruchomości przy ul Nałkowskich, który skierowany został na posiedzenie Komisji Rozwoju
Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, Komisji Budżetowo-Ekonomiczną i Komisji Gospodarki
Komunalnej. Na pytania radnego odpowiedzi udzieli Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin oraz Pan Arkadiusz Nahuluk dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem. Przewodnicząca poinformowała członków Komisji o kolejnym posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w
dniu 24 listopada br., jak również poprosiła o składanie wniosków do budżetu na 2021 rok drogą
mailową. Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie harmonogramu prac nad budżetem miasta Lublin na 2021 rok, oraz terminy posiedzeń komisji stałych Rady Miasta Lublin.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

