BRM-III.0012.10.3.2021

Protokół nr 26
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 22 marca 2021 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym, trwało od godz.16.00 do 16.15.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji - 9 radnych, zapewniając
wymagane ustawą kworum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem
posiedzenia.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji p. Monika Orzechowska, powitała radnych
i osoby zaproszone uczestniczące w posiedzeniu. Następnie przedstawiła porządek
posiedzenia, do którego radni nie wnieśli uwag i propozycji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 1051-1).
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk
nr 1052-1).
3.Informacja Prezydenta Miasta Lublin w sprawie realizacji uchwały nr 228/VIII/2025 Rady
Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (z póź.zm.) (druk nr 1054-1).
4. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2020 r. 31.12.2020 r (druk nr 1055-1).
5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych
z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 1056-1).
6. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 1060-1).
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez
Miasto Lublin (druk nr 1059-1).
8.Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021
rok (druk nr 1051-1).

W związku z brakiem pytań dot. projektu uchwały Przewodnicząca poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr
1052-1).
W związku z brakiem pytań dot. projektu uchwały Przewodnicząca poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały - 7 głosów „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Informacja Prezydenta Miasta Lublin w sprawie realizacji uchwały nr 228/VIII/2025
Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin (z póź.zm.) (druk nr 10541).
Komisja przyjęła powyższą informację.
Ad 4. Sprawozdanie z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 02.01.2020 r. 31.12.2020 r (druk nr 1055-1).
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Ad 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2020 roku oraz przedstawienie potrzeb związanych
z realizacją zadań z tego zakresu (druk nr 1056-1).
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 1060-1).
W związku z brakiem pytań dot. projektu uchwały Przewodnicząca poddała projekt
uchwały pod głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów
w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania
prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 1059-1).
W odpowiedzi na pytanie p. Moniki Orzechowskiej Przewodniczącej Komisji
o proponowane w projekcie uchwały kryteria odpowiedzi udzieliła p. Ewa Dumkiewicz –
Sprawka, Dyrektor Departamentu Oświaty. Pani dyrektor poinformowała, że kryteria
dotyczą uczniów pochodzących spoza Lublina a uczęszczających do publicznych szkół,
prowadzonych przez Miasto Lublin. Po czym wymieniła 12 kryteriów wraz z punktacją:

1) kandydat jest uczniem lub został zakwalifikowany do szkoły wchodzącej w skład
zespołu szkół, w ramach którego funkcjonuje bursa lub internat - 14 punktów;
2) wskazana bursa lub internat jest placówką pierwszego wyboru - 12 punktów;
3) kandydat jest uczniem lub został zakwalifikowany do szkoły dla młodzieży prowadzonej
przez Miasto Lublin - 12 punktów;
4) kandydat jest uczniem lub został zakwalifikowany do oddziału sportowego lub oddziału
mistrzostwa sportowego w szkole prowadzonej przez Miasto Lublin - 4 punkty;
5) kandydat jest uczniem lub został zakwalifikowany do technikum lub branżowej szkoły I
stopnia prowadzonych przez Miasto Lublin - 2 punkty;
6) odległość do szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany lub jest jej uczniem, od
miejsca zamieszkania kandydata wynosi powyżej 50 km - 2 punkty;
7) rodzina kandydata objęta jest w bieżącym roku kalendarzowym pomocą GOPS lub
MOPS (MOPR) - 2 punkty;
8) rodzeństwo kandydata kontynuuje zamieszkanie w bursie lub internacie, do których
kandydat złożył wniosek jako placówki pierwszego wyboru - 4 punkty;
9) kandydat został zakwalifikowany do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej - 2
punkty;
10) kandydat ukończył z wyróżnieniem szkołę na bezpośrednio poprzedzającym etapie
edukacyjnym - 2 punkty;
11) kandydat został zakwalifikowany do szkoły ponadpodstawowej jako laureat konkursu
kuratoryjnego - 3 punkty;
12) kandydat jest mieszkańcem województwa lubelskiego - 4 punkty.
Przyjęcie uchwały przyczyni się do tego, że w pierwszej kolejności przyjmowani będą
uczniowie, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkół dla których organem prowadzącym jest
miasto Lublin, premiowani będą uczniowie wybierający klasy sportowe bądź klasy
mistrzostwa sportowego, uczniowie wybierający sektor szkolnictwa zawodowego i laureaci
konkursów kuratoryjnych.
Po wysłuchaniu informacji Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 9 głosów „za”.
Ad 8. Nie zgłoszono żadnych tematów w punkcie „Sprawy wniesione”.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom za
udział w posiedzeniu Komisji.
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