BRM-III.0012.6.12.2020
Protokół 26/VIII/2020
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 15 grudnia 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 Marcin Jakóbczyk. 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 17.15. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przedstawiła
porządek obrad oraz poinformowała o autopoprawkach na drukach nr 931-2, nr 932-2, nr 947-2.
Radni w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się” pozytywnie przyjęli zaproponowane
zmiany w porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 918-1) wraz z autopoprawką (druk nr 918-2)
po uprzednim zapoznaniu się z uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej
na 2021 i opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały
budżetowej Rady Miasta Lublin na 2021 r.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata 2021-2045
(druk nr 919-1) wraz z autopoprawką (druk nr 919-2) po uprzednim zapoznaniu się z uchwałą RIO
w sprawie opinii o projekcie uchwały RML w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk 931-1).
4. 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 932-1).
5.Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr 934-1).
6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny
wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie
Miasta Lublina (druk nr 939 -1).
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu – „Zdrowie dla Lublina na lata 2021 – 2025”
(druk nr 941-1).
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców z
niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025” (druk nr 942-1).
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy zębów
dla uczniów lubelskich szkół” (druk nr 943-1).
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta
Lublin 2021 – 2030 (druk nr 945-1).
11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021 – 2025 (druk nr 953-1).
12. 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 956-1).
13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie prowadzenia
powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 957-1).
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 947-1).
15. Przyjęcie planu pracy Komisji Komisji Oświaty i Wychowania na 2021 rok.
16. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt budżetu Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 918-1) wraz z autopoprawką (druk nr
918-2) po uprzednim zapoznaniu się z uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej na 2021 i opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie
uchwały budżetowej Rady Miasta Lublin na 2021 r.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata 2021-2045
(druk nr 919-1) wraz z autopoprawką (druk nr 919-2) po uprzednim zapoznaniu się z uchwałą RIO
w sprawie opinii o projekcie uchwały RML w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk 9311) wraz z autopoprawką (druk nr 931-2).
Pani Mirosława Puton dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości omówiła szczegółowo
autopoprawkę w zakresie zadań oświatowych. W związku z brakiem pytań do tego punktu
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z
autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące
się”.
Ad 4. 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 932-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 931-2). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany
pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (druk nr
934-1). Przewodnicząca poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego punktu. Pani Ewa
Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała, iż przedmiotem tej
uchwały jest regulamin jaki będzie obowiązywał przy ogłoszeniu konkursu ofert, ponieważ konkurs
jest ogłaszany zarządzeniem Prezydenta Miasta. Pierwszy regulamin podjęty przez Radę Miasta
został podjęty w 2015 roku, z uwagi na zachodzące zmiany w stosownych ustawach dlatego też
każda gmina ma obowiązek wskazać dzieciom, które dotychczas uczęszczały do przedszkola
niepublicznego, które świadczyło usługi na zasadach określonych w regulaminie. Regulamin
określa tryb przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację wychowania przedszkolnego
poprzez zagwarantowanie dzieciom miejsc w niepublicznych przedszkolach na zasadach
określonych w uchwale nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych
przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych
publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin. Otwarty
konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego ogłaszany
jest rokrocznie a oferent wyłaniany w drodze konkursu realizuje ww. zadanie w roku szkolnym
wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert. W przypadku, gdy placówka, o której mowa
i która w roku szkolnym poprzedzającym ten, na który ogłoszony jest otwarty konkurs ofert,
realizowała zadanie publiczne z zakresu wychowania przedszkolnego, nie spełni wymogów
otwartego konkursu ofert a jej oferta zostanie odrzucona, wówczas dzieciom uczęszczającym do
tej placówki, Gmina Lublin wskaże inne miejsca wychowania przedszkolnego w placówkach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Lublin. Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani
dyrektor za wprowadzenie do tego punktu i poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 2
„wstrzymujące się”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyczny
wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie
Miasta Lublina (druk nr 939 -1). Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła o krótkie
wprowadzenie do powyższego punktu. Pani Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału
Zdrowia i Profilaktyki wyjaśniła, że po konsultacjach z konsultantem wojewódzkim w zakresie
okulistyki stwierdzono naukowo i pod względem medycznym, że to jest ten okres w rozwoju
dziecka, który jest najbardziej korzystny jeżeli chodzi o korekcję zwłaszcza wad wzroku. W wieku 6
lat kiedy dziecko idzie do szkoły przeprowadza się bilans dziecka dotyczący jego zdrowia i w
ramach tego bilansu powinien być również diagnozowany wzrok. Program skierowany jest do
dzieci w wieku 8-9 lat, które nie są objęte stałą opieką okulistyczną. Program realizowany będzie

wśród uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublina. W programie weźmie udział
około 2 000 uczniów klas II szkół podstawowych tj. ok 67% populacji. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu – „Zdrowie dla Lublina na lata 2021 – 2025”
(druk nr 941-1). Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego punktu.
Pani Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki wyjaśniła, iż
przedłożony projekt uchwały dotyczy wskazania nowych kierunków w zakresie programu „Zdrowie
dla Lublina na lata 2021 – 2025”. Miejski program zdrowia „Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025”
jest kontynuacją: programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016-2020”, przyjętego Uchwałą Nr
324/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Zdrowie dla Lublina na lata 2016-2020”. Opracowany dokument ma charakter strategiczny w
zakresie lokalnej polityki zdrowotnej, wskazuje kierunki planowanych przez samorząd Miasta
Lublin działań w obszarze zdrowia publicznego zmierzających do poprawy stanu zdrowia
mieszkańców. Program obejmuje przedstawienie aktualnego stanu w zakresie ochrony zdrowia
oraz propozycje planowanych celów polityki zdrowotnej Gminy Lublin do realizacji w kolejnych
latach wraz z działaniami operacyjnymi związanymi z realizacją zadań. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu działań Miasta Lublin na rzecz mieszkańców
z niepełnosprawnościami na lata 2021 – 2025” (druk nr 942-1). W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
0 „wstrzymujących się”.
Ad 9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia polityki zdrowotnej „Program profilaktyki próchnicy
zębów dla uczniów lubelskich szkół” (druk nr 943-1).
Przewodnicząca Komisji poinformowała, członków Komisji, iż powyższe projekty uchwały
dotyczące polityki zdrowotnej były omawiane na Komisji ds. Rodziny i Komisji Zdrowia i Pomocy
Społecznej. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:
10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Miasta Lublin 2021 – 2030 (druk nr 945-1). Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie
wprowadzenie do powyższego punktu. Pani Magdalena Pakuła zastępca dyrektora ds. pieczy
zastępczej i wspierania rodziny poinformowała, iż samorząd jest zobligowany do opracowania
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
Pomocy Społecznej. Pracę nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin
2021 –2030 prowadził zespół osób posiadających wiedzę oraz doświadczenie zarówno w zakresie
praktycznych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, jak i w zakresie
konstruowania planów o charakterze strategicznym. W procesie opracowywania Strategii
zastosowano schemat partycypacyjno-ekspercki, co wynika z potrzeby angażowania
przedstawicieli społeczności lokalnych w podejmowanie decyzji dotyczących mieszkańców Miasta.
Do prac nad założeniami i ostatecznym kształtem dokumentu zaproszono przedstawicieli
Wydziałów: Zdrowia i Profilaktyki, Sportu, Inicjatyw i Programów Społecznych, ds. Osób
Niepełnosprawnych, Oświaty i Wychowania, a także Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, Centrum
Interwencji Kryzysowej w Lublinie, które odpowiedzialne są za realizację części zadań, a także – w
charakterze konsultantów – pracowników naukowych Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zajmujących się problematyką społeczną będącą
przedmiotem Strategii. Proces konstruowania Strategii został podzielony na dwa etapy:
diagnozowanie i programowanie. W ramach etapu pierwszego przeprowadzono analizę
dostępnych danych statystycznych (dane GUS oraz dane gromadzone przez różne instytucje, w
tym Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie). Diagnoza zawiera informacje dotyczące
danego obszaru problemowego w kontekście rozwojowym i porównawczym, a także informacje
o zasobach Miasta Lublin w danej dziedzinie. Na tej podstawie dokonano analizy SWOT. W etapie
programowania, eksperci reprezentujący jednostki administracji samorządowej wypracowali
konstrukcję struktury celów strategicznych oraz działań niezbędnych do ich realizacji,
monitorowania i ewaluacji. Następnie projekt dokumentu został poddany konsultacjom z Radą

Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, które przeprowadzono w dniach od 19 listopada
2020 r. do 2 grudnia 2020 r. Pani dyrektor poinformowała, iż w Strategii uwzględniono zakres
problematyki społecznej, który ma swoje źródło w regulacjach normatywnych, a obszary
szczególnego zainteresowania wyznaczone zostały na podstawie analiz danych statystycznych
dotyczących całego Miasta, jak również szczegółowych analiz opracowanych przez podmioty
administracji samorządowej. W przedstawionym kontekście, planowaniem strategicznym objęto
następujące obszary: Rodziny z dziećmi; Piecza zastępcza; Seniorzy; Zdrowie i profilaktyka;
Osoby z niepełnosprawnościami; Osoby bezrobotne; Bezpieczeństwo socjalno-bytowe;
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Wyróżnione w Strategii problemy nie mają charakteru
rozłącznego, przeciwnie, są ze sobą ściśle powiązane z uwagi na współwystępowanie, wzajemne
generowanie i istniejące zależności przyczynowo-skutkowe. Przenikanie sfer problemowych
implikuje konieczność zaangażowania różnych podmiotów sektora publicznego, ale także sektora
pozarządowego dla ich skutecznego rozwiązywania. Skuteczność ta wymaga wykorzystania
posiadanych zasobów i wiedzy w zakresie polityki społecznej. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca podziękowała pani dyrektor za wprowadzenie i poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0
„przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021 – 2025 (druk nr 953-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 12. 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 956-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Powiatu Lubelskiego zadania w zakresie
prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej (druk nr 957-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:
10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 947-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 947-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0
„przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 15. Przyjęcie planu pracy Komisji Komisji Oświaty i Wychowania na 2021 rok.
W związku z brakiem uwag do Planu Pracy na 2021 rok Przewodnicząca poddała powyższy
projekt planu pod głosowanie. Komisja w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”
przyjęła plan pracy na 2021 rok.
Ad 16. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Komisja zapoznała się z pismem Prezesa Związku Nauczycielstwa
Polskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku, znak: L.dz. 022/21/MS/2020 w sprawie zwiększenia
funduszy na wsparcie żużla w roku 2021 kosztem wydatków oświatowych.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za
udział w posiedzeniu i złożyła życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i
Nowego Roku 2021.
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