BRM-III.0012.6.11.2020
Protokół 25/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 24 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 15.45 do 17.00. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji i przedstawiła porządek obrad.
Komisja nie wniosła uwag do tak przedstawionego porządku posiedzenia wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 918-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 919-1).
3. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 918-1).
Przewodnicząca poddała powyższy projekt uchwały pod dyskusję. Pan Mariusz Banach Zastępca
Prezydenta Miasta Lublin poinformował członków Komisji, iż w wydatkach bieżących prawie 90%
wydatków stanowią tak zwane koszty osobowe, tzn pensje dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Prezydent Mariusz Banach poinformował o rozpoczynających się inwestycjach oświatowych tj rozbudowa dwóch placówek oświatowych w Szkołach Podstawowych nr 52 na Felinie i
Zespole Szkół nr 12 na Sławinie jak również o długo oczekiwanej budowie sali gimnastycznej przy
I LO w Lublinie. Radny Zdzisław Drozd zapytał o zadanie w ramach budżetu obywatelskiego V
edycji dotyczące „boiska wysokich lotów” gdzie przeznaczone było 1 mln 200 tys zł a teraz jest 519
tys zł, jak będzie wyglądało etapowanie tej inwestycji i czy później będą przeznaczane dodatkowe
środki, radny poprosił o przedstawienie harmonogramu prac tej inwestycji. Pani Lucyna Sternik
Skarbnik Miasta Lublin odpowiedziała, że ponad 519 tyś zł w ramach programu alkoholowego
przeznaczone są na rewitalizację boiska do piłki nożnej tj I etap o największej wartości, inwestycja
ta była kwotowana kwotą 1mln 200 tys. Radny Zbigniew Targoński zapytał o budowę Bronowickiego Centrum Kultury, gdzie w budżecie miasta na dokumentację przyszłościową jest przeznaczony
1 mln zł oraz o dokumentację na stadion żużlowy w kwocie 200 tysięcy w rozdziale 92601. Na pytanie radnego Zastępca Prezydenta Mariusz Banach odpowiedział, że jeżeli powstanie Bronowickie Centrum Kultury to powstanie w wyniku współpracy z Radą Dzielnicy Bronowice i będzie wynikiem niezwykłej aktywności tejże Rady Dzielnicy związanej ze zdobywaniem środków zewnętrznych. Realizacja tej inwestycji jest uzależniona od tego czy te środki zewnętrzne rzeczywiście się
pojawią mowa jest o środkach ministerialnych i zgodnie z informacją przekazaną przez przedsatwicieli Rady Dzielnicy Bronowice Prezydent Miasta postanowił, żeby 1 mln zł został wpisany aby
Rada Dzielnicy mogła zabiegać o środki zewnętrzne. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zapytała czy jest jakikolwiek dokument, który informował by Wysoką Radę, że takie środki są obiecane. Przewodnicząca poprosiła o przesłanie ewentualnych dokumentów potwierdzających o zabezpieczenie środków zewnętrznych na najbliższe posiedzenie Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.
Pani Lucyna Sternik Skarbnik Miasta Lublin poinformowała, że do dnia dzisiejszego nie jest w posiadaniu pisma dotyczącego deklaracji dofinansowania. Jeżeli chodzi o stadion żużlowy kwota 200
tys zł nie jest kwotą całkowitą, dokumentacja zaplanowana jest na kwotę 2 mln zł i jest rozłożona
na 2 lata 2021/2022i ujęta w wieloletniej prognozie finansowej. Radny Stanisław Kieroński wyraził
zadowolenie i poparł Przewodniczącą Komisji Jadwigę Mach aby dyskusję dotyczącą Bronowickiego Centrum Kultury przenieść na Komisję Kultury i Ochrony Zabytków. Radny Stanisław Kieroński
zapytał o tereny związane z odzyskaniem przez miasto przy ul. Kresowej gdzie planowana była
budowa około 400 mieszkań komunalnych. Na pytanie radnego dotyczące terenów przy ul. Kresowej odpowiedzi udzielił Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zapytała o przeznaczenie kwoty 500 tys zł na opracowanie dokumentacji Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, czy potrzebna jest tak kosztowna dokumentacja i czy w tym roku planowana jest budowa hoteliku dla młodzieży, która tam przebywa, ko-

lejne pytanie Przewodniczącej dotyczyło ocieplenia obiektów oświatowych, jaka jest perspektywa
realizacji i ile jeszcze mamy takich obiektów oświatowych, które bezwzględnie wymagają ocieplenia min IV LO.
Na pytania Przewodniczącej Pan Tadeusz Dziuba Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów odpowiedział, iż na dostosowanie budynku przy ul. Diamentowej pod funkcję mieszkalną będzie niezwykle drogie i trudne, ponieważ istniejący budynek aktualnie nie spełnia warunków przeciwpożarowych dla osób niepełnosprawnych i warunków technicznych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku. Jeżeli uda nam się skompletować dokumentację do końca to koszt dofinansowania
całego budynku będzie porównywalny a nawet wyższy jak budowa nowego obiektu. Natomiast jeśli
chodzi o termomodernizację na chwilę obecną jest zrealizowanych około 50% szkół. Przewodnicząca Jadwiga Mach zwróciła uwagę na pozycję w dziale 758 – rezerwa celowa na wydatki związane z przejęciem do obsługi przez LCAO wartość zadania 2,5 mln zł, czy w tej chwili stać miasto
na taki dodatkowy wydatek i jaki jest harmonogram wydatkowania tej kwoty. Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, że Prezydent Miasta decyduje o tym czy kolejne placówki będą przechodziły do obsługi przez LCAO, natomiast kwota która została zapisana w budżecie
również dotyczy poszukiwania nowej siedziby dla LCAO. Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty w Lublinie powstało z myślą o przejęciu wszystkich lubelskich placówek do obsługi, takie centra obsługują wszystkie placówki w zdecydowanej większości Miast Unii Metropolii
natomiast w Lublinie proces przechodzenia jest spowolniony ze względu na warunki lokalowe.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie wniosków do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
Komisja przyjęła następujące wnioski do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok.
Radny Zdzisław Drozd
1). Szkoła Podstawowa nr 7 - przebudowa kuchni kwota 900 000 zł
- źródło dział 700
- gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005
- sprzedaż składników majątkowych
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujące się”.
2). Przebudowa boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Rzeckiego 10 kwota 2
mln zł
- źródło dział 700
- gospodarka gruntami i nieruchomościami rozdział 70005
- sprzedaż składników majątkowych
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujące się”.
Radny Leszek Daniewski
3). Wykonanie oznakowania poziomego przejścia termoznakami przy ul. Krężnickiej obok Szkoły
Podstawowej nr 39
kwota: 3 tys. zł;
źródło finansowania: rozdział 75618 przez zwiększenie opłaty za parkowanie w strefie płatnego
parkowania.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujące się”.
4). Przeznaczenie środków w wysokości 10 tysięcy zł; na utrzymanie skweru przy ul. Krężnickiej
125 poświęconego Tadeuszowi Kościuszce na którym mieszkańcy Zemborzyc ufundowali obelisk
poświęcony Temu bohaterowi narodowemu
źródło finansowania: dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujące się”.
5). Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122 (obok siedziby Rady Dzielnicy);
koszt: 30 tys. zł;
źródło finansowania: zwiększenie dochodów 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujące się”.

Komisja uwzględniając zgłoszone wnioski, zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2021 rok
w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 919-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 2
„wstrzymujące się”.
Ad 3. Sprawy wniesione. Nie zgłoszono żadnych spraw w ramach tego punktu.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

