BRM-III.0012.6.5.2021
Protokół 30/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 23 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. 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 16.50. Na początku posiedzenia Przewodnicząca powitała członków
komisji oraz osoby uczestniczące w zdalnym posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca poinformowała
członków Komisji o autopoprawkach na druku nr 1051-2, 1052-2, 1074-1. Komisja nie wniosła
uwag do tak przedstawionego porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1051-1).
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 765/XIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia
2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1052-1).
3. 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).
4. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Lublinie (druk nr 1058-1).
5. 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).
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1074-1).
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr
1075-1).
8. Informacja dotycząca działalności Przedszkola Nr 26 w Lublinie, Rynek 12.
9. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad1. Projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1051-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 1051-2). Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótką informację dotyczącą autopoprawki do powyższego projektu uchwały. Pani Lucyna Sternik Skarbnik Miasta Lublin
poinformowała, iż przedstawiona autopoprawka zwiększa dochody z budżetu miasta o kwotę
805.564,90 zł. Najistotniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego klasy mistrzowskiej dla Szkoły
Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie w kwocie łącznej zakupu fortepianu
838.000,00 w tym dotacja 301.000,00 zł pochodzi z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu. Zwiększenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 23.263,72 zł, która
dotyczy refundacji transportu osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach 12. 763, 72 zł a także na realizację Programu „Wspieraj Seniora" - 10.500,00 zł, ponadto wprowadzenia dotacji z budżetu państwa na realizację projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się
pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" wydatki na zadania własne realizowane z
udziałem środków europejskich - proponuje się wprowadzenie środków w kwocie 472.301,18 zł (z
tego: środki europejskie - 398.055,43 zł, środki z budżetu państwa - 74.245,75 zł). Proponuje się
również w związku z oszczędnościami przetargowymi w zakresie dokumentacji projektowej na budowę części hotelowej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, przeniesienie kwoty 345.000,00 zł na
usuwanie awarii w placówkach oświatowych. Ponadto proponuje się również zmniejszenie rezerwy
na wydatki związane z przejęciem do obsługi LCEAO pozostałych jednostek oświatowych o kwotę 978.000,00 zł z tego kwota ponad 500.000,00 zł przeznaczona na zakup fortepianu koncerto-

wego, 100.000,00 zł przeznaczona jest na zakup komputerów dla przedszkoli i 350.000,00 zł
(130.000,00 zł na promocję poprzez sport podczas fazy play-off w systemie rozgrywek Tauron 1
Ligi siatkówki mężczyzn w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, 220.000,00 zł poznaczone jest na
otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w udziale w rozgrywkach fazy play-off w
zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021. Ponadto proponowane jest
przeniesienie z rezerwy celowej na zadania z zakresu kultury w kwocie 54.000,00 zł na działania
związane z obchodami 100- lecia urodzin Julii Hartwig - honorowej obywatelki Lublina. Po stronie
wydatków na zadania realizowane ze środków europejskich proponuje się wprowadzenie środków
w kwocie 472.301, 18 zł na realizację projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem
skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej". W związku z
brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 1
„wstrzymujący się”.
Ad2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 765/XIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia
2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1052-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1052-2). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.
Ad3. 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). Przewodnicza Komisji poprosiła o krótkie przedstawienie 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
ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodziny zawodowe i rodziny mające nic pokrewieństwa.
Pani Edyta Bujalska Pawlak zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wyjaśniła,
iż sprawozdanie wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej czyli
do 31 marca kolejnego roku istnieje obowiązek przedłożenia sprawozdania z realizowanych zadań.
Pomimo roku epidemicznego udało się zrealizować wszystkie zadania, które są nałożone na
MOPR jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W sytuacjach kiedy nachodziła konieczność
zawieszenia działalności albo ograniczenia kontaktów bezpośrednich korzystano z alternatywnych
form realizacji zadań poprzez wykonywanie zadań w formie zdalnej. Wspólnie z dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorami placówek wsparcia dziennego wprowadzane były
procedury zabezpieczenia przed transmisją korona wirusa, uruchomione były miejsca przejściowe
dla dzieci, które miały trafić do instytucjonalnej pieczy zastępczej, podjęte zostały działania, które
wynikają z art. 95 ust. 3 ustawy o pieczy, które nakładały obowiązek osiągnięcia standardu we
wszystkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Również podjęte zostały działania pozyskania środków na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii
COVID-19”. Pani Edyta Bujalska Pawlak poinformowała członków Komisji, iż w okresie sprawozdawczym z rodzin zastępczych odeszło łącznie 31 dzieci w tym 15 dzieci powróciło do rodzin naturalnych, 9 dzieci zostało przysposobionych, 6 dzieci umieszczono w instytucjonalnej pieczy zastępczej, 1 dziecko z innych powodów (zmiana miejsca zamieszkania - przeprowadzka poza Miasto
Lublin). Ponadto w roku 2020 rodziny zastępcze opuściło 34 pełnoletnich wychowanków. Najliczniejszą grupę stanowiły rodziny zastępcze spokrewnione – 248 rodzin w których wychowywało się
334 dzieci. Rodzin zastępczych niezawodowych było 90 a pod opieką pozostawało 109 dzieci. Ponadto w Mieście Lublin funkcjonowało 11 rodzin zastępczych zawodowych, przebywało 56 dzieci,
w tym 7 rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (45 dzieci). W
związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby dokonać zapisu, iż Komisja
przyjęła 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.
Ad4. Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Lublinie (druk nr 1058-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o informację dotyczącą powyższego projektu uchwały. Pani
Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania poinformowała, iż na
posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 w Lublinie w dniu 11 września 2020 r. oraz
Rady Rodziców przy Przedszkolu nr 3 w Lublinie w dniu 22 września 2020 r. społeczność Przedszkola nr 3 w Lublinie zainicjowana proces formalnego nadania Przedszkolu nr 3 w Lublinie imienia Marii Jankowskiej. Pani Izabella Majewska dyrektor Przedszkola nr 3 w Lublinie szczegółowo

opowiedziała historię Marii Jankowskiej. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
dodał, iż społeczność Przedszkola nr 3 idealnie wpisuje się w kształtowanie się polityki budowania
lokalnej więzi społecznej. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin podziękował społeczności Przedszkola nr 3 za pomysł nadania imienia dr Marii Jankowskiej. Przewodnicząca Komisji Jadwiga
Mach w imieniu całej Komisji oraz uczestników posiedzenia Komisji również podziękowała i pogratulowała społeczności Przedszkola nr 3, rodzicom za tą inicjatywę. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.
Ad5. 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 związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0„przeciw”,
0 „wstrzymujący się”.
Ad6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem części
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 1074-1) wraz z autopoprawką (druk
1074-2). Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótką informację dotyczącą autopoprawki do powyższego projektu uchwały. Pan Arkadiusz Nahuluk dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem
wyjaśnił, iż w związku z wnioskami jednostek organizacyjnych wymienionych w tabeli zamieszczonej w niniejszej autopoprawce wpłynęły do Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin po terminie umożliwiającym umieszczenie ich w projekcie uchwały. Niemniej jednak, zachodzi
konieczność bieżącego uregulowania przez dyrektorów szkół stosunków najmu części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin z podmiotami wymienionymi w poz. 2-3. Biorąc pod
uwagę powyższe oraz fakt, że Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin zaopiniował
pozytywnie wszystkie wnioski podległych jednostek organizacyjnych, przedłożenie ich na marcową
sesję Rady Miasta Lublin niniejszą autopoprawką jest uzasadnione. W związku z brakiem pytań do
projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddał projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.
Ad7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i
młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr
1075-1). W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”,0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.
Ad8. Informacja dotycząca działalności Przedszkola Nr 26 w Lublinie, Rynek 12.
Przewodnicząca poprosiła aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się Informacją dotyczącą
działalności Przedszkola Nr 26 w Lublinie, Rynek 12.
Ad9. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował o bardzo ważnych zmianach organizacyjnych w urzędzie w pionie oświatowym. Przewodnicząca Jadwiga Mach w imieniu Komisji Oświaty i Wychowania pogratulowała Pani Ewie DumkiewiczSprawce stanowiska Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za
udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk
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/-/ Jadwiga Mach

