BRM-III.0012.6.4.2021
Protokół 29/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 16 marca 2021 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. Radny Marcin Jakóbczyk uczestniczył w posiedzeniu Komisji od początku ale z powodów
technicznych obecność nie została odnotowana. 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 15.00 do 17.00. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Komisja nie wniosła uwag
do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja dotycząca działalności Przedszkola Nr 26 w Lublinie, Rynek 12.
2. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Informacja dotycząca działalności Przedszkola Nr 26 w Lublinie, Rynek 12.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła o przedstawienie krótkiej informacji dotyczącej
Przedszkola Nr 26 w Lublinie przy ul. Rynek 12. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta
Lublin poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 15 lutego br, zapadła
decyzja o wycofaniu się z wynajęcia budynku przy ul. Kapucyńskiej na potrzeby Przedszkola Nr
26. Po dyskusji na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania tytułując się jako przedstawiciel wielu rodziców napisał wniosek do straży pożarnej o przeprowadzenie kontroli dotyczącej warunków
bezpieczeństwa w budynku przy Rynek 12. W piątek 12 marca br, wpłynęło pismo od Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie dotyczące przeprowadzonej czynności kontrolno-rozpoznawczych na podstawie zbadanego materiału oraz dokonanej wstępnej analizy bezpieczeństwa pożarowego budynku kamienicy staromiejskiej zlokalizowanej w Lublinie przy Rynek 12,
która użytkowana jest jako Przedszkole Nr 26. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta
Lublin przekazał pismo Pani Małgorzacie Jaszczuk dyrektora Przedszkola Nr 26, gdzie na podstawie tego pisma Pani dyrektor wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie zajęć od 15 marca br, w bu dynku Przedszkola Nr 26 przy Rynek 12. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż w w
dniu 12 marca przekazał pismo właścicielom kamienicy przy Rynek 12, z prośbą o ustosunkowanie
się do protokołu przygotowanego przez Państwową Straż Pożarną. Pan Mariusz Banach Zastępca
Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż w dniu 15 marca br, o godz. 17:00 odbyło się zebranie z
rodzicami Przedszkola Nr 26 dotyczące czasowego przeniesienia Przedszkola do obiektu Przedszkola Nr 88 przy ul. Dożynkowej z możliwością zorganizowania dowozu dzieci do tego przedszkola. Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż skarga z podpisem w imieniu rodziców wpłynęła na
drugi dzień po odwołaniu sesji nadzwyczajnej. Pani Ewa Dumkiewicz- Sprawka dyrektor departamentu Wydziału Oświaty i Wychowania powołując się na rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Sportu z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie
publicznych szkołach i placówkach, w § 19 jest zapis mówiący, „że jeżeli pomieszczenie lub inne
miejsce w którym maja być prowadzone zajęcia lub stan znajdującego się w nim wyposażenia
stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa niedopuszczalne jest rozpoczęcie zajęć” jak również w §
18 ust. 2 mówiący, że dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas
oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia inne niż określone w ust. 2a, które mogą
zagrozić zdrowiu uczniów. Pani Ewa Dumkiewicz -Sprawka opowiedziała o przeznaczonych pomieszczeniach nieużytkowanych przez Przedszkole Nr 88 dla Przedszkola Nr 26 przy ul. Dożynkowej. Pani Małgorzata Jaszczuk dyrektor Przedszkola Nr 26 odniosła się do pisma straży pożarnej,
informując, iż w 2009 roku właściciele kamienicy przy Rynek 12 przeprowadzili remont zmierzający
do tego żeby wszystkie zabezpieczenia były w budynku zabytkowej kamienicy zrealizowane,
oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne, hydranty wewnętrzne, klapa dymna, czujki dymne
dodając, iż na te wszystkie prace są dokumenty i potwierdzenie, że systematyczne kontrole się odbywają. Pani Małgorzata Jaszczuk poinformowała również, że w dniu 15 marca br, udzieliła odpowiedzi na zarzuty zawarte w piśmie z dnia 12 marca br do Komendanta Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Lublinie. Pani dyrektor poinformowała również, że dysponuje dokumentem o
niepalności wykładzin zakupionych w 2015 roku. Wykładziny wielkopowierzchniowe z atestem o
niepalności, przycinanymi do rozmiaru spoczników i stopni na schodach, ponadto dodała, iż w dniu
dzisiejszym odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W
dokumentacji jaką dysponuje Pani dyrektor Przedszkola Nr 26 poinformowała również, że pełnomocnik właścicieli kamienicy przy Rynek 12 dosłał skany dokumentów wśród których jest między
innymi ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana Włodzimierza
Skolimowskiego, w której zawarte są możliwe odstępstwa od obowiązujących przepisów z uwagi
na to, iż budynek przedszkola jest obiektem zabytkowym. Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania poprosiła Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o wyjaśnienie
jaka jest ostateczna decyzja, jaka jest możliwość usunięcia uchybień, które w wyniku stwierdzenia
informują nas, że jest zagrożenie życia. Przewodnicząca zapytała również czy protokół z kontroli,
decyzja jest dokumentem jawnym. Pan Marek Fiutka Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie poinformował, iż z uwagi na obostrzenia i pewne okoliczności, które zaistniały w
przedszkolu w związku z Covid19 dokonywana jest całościowa analiza materiału. Tak jak Pani dyrektor Przedszkola wspomniała iż dostała w dniu dzisiejszym ekspertyzę rzeczoznawcy ds zabezpieczeń przeciwpożarowych, której straż pożarna nie posiada. Na podstawie dokumentów z 2007
roku gdzie była wydana decyzja administracyjna i dokumentów z 2011 roku będzie rozpatrywana
na jakim etapie można wszcząć postępowanie. Pan Marek Fiutka Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie poinformował również, iż pismo które zostało przekazane do Prezydenta Miasta Lublin ma charakter informacyjny. Pan J----- B----- pełnomocnik właścicieli kamienicy
przy Rynek 12 poinformował, iż w 2007 roku zwrócił się do ówczesnego Komendanta Straży Pożarnej o przekazanie szczegółowych wytycznych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych,
które do 2009 roku zostały wykonane z pewnymi odstępstwami i przekazane do straży pożarnej.
Radna Maja Zaborowska podziękowała z zorganizowanie dowozu dzieci do przedszkola przy ul.
Dożynkowej. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca podziękowała za udział w
posiedzeniu i zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z informacją dotycząca działalności Przedszkola Nr 26 w Lublinie, Rynek 12.
Ad 2. Sprawy wniesione.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za
udział w posiedzeniu.
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