BRM-III.0012.6.7.2021
Protokół 32/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 25 maja 2021 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), 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 Robert Derewenda. 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 16.55. 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 1116-2, nr 1117-2. Komisja nie wniosła uwag do tak przedstawionego porządku
obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 1116-1).
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1117-1).
3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe
jednostki budżetowe (druk nr 1119-1).
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 11291).
5. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii.
6. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1116-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1116-2).
Przewodnicząca poprosiła o krótką informację dotyczącą autopoprawki. Pani Mirosława
Puton dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości wyjaśniła, iż w przedłożonej autopoprawce zaproponowano
zwiększenie planowanych dochodów budżetu miasta ze środków europejskich o kwotę
3.572.302,00 zł w wyniku wprowadzenia środków w ramach Regionalnego Programu Ope racyjnego Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „BeryLOVE
- nowe przedszkole w Lublinie". Celem projektu jest wzrost poziomu upowszechniania
usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości poprzez utworzenie
300 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla dzieci, a także zwiększenie kompetencji 6 nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej. Proponuje się również zwiększenie na kwotę 600.000,00 zł na funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 13 z tego 330.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup szafek ubraniowych i
doposażenie w Szkole Podstawowej nr 58, pozostałą kwotę270.000,00 zł zaproponowano
na doposażenie traktu żywieniowego w ZS nr 13. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania poinformowała członków Komisji, iż kwota 3,5
mln zł została wprowadzona do budżetu i stanowi refundację za wydatki, które do tej pory
zostały poniesione. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania dodała, iż Przedszkole nr 88 przy ul. Berylowej funkcjonuje od 1 września 2020
roku, dlatego też część działań będzie realizowane w ramach środków, które otrzymamy z
Regionalnego Programu Operacyjnego, umowa w tej kwestii będzie podpisana w najbliższy piątek o godz. 9:30 w Urzędzie Marszałkowskim. W związku z brakiem pytań Prze-

wodnicząca Komisji poddała projekt uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 11171) wraz z autopoprawką (druk nr 1117-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie
w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe
jednostki budżetowe (druk nr 1119-1).
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 4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr
1129-1).
Przewodnicząca Komisji zapytała co powinien zrobić Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, by
mógł również użyczać salę a nie najmować i jaka jest forma dojścia do tego, żeby mło dzież niepełnosprawna mająca zajęcia czyli podmioty, które w ich imieniu występują najmują a inne organizacje maja formę użyczenia. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, że w tym przypadku chodzi o to, że ośrodek jest tym wynajmują cym i na tym zarabia pieniądze. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin
poinformował, iż trwają rozmowy nad ujednoliceniem warunków najmu z dyrektorem Wydziału Gospodarowania Mieniem. Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę o usytuowanie
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na rzecz osób niepełnosprawnych, Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” i zapytała czy są to związki, które wynajmują dla osób dorosłych czy dzieci. Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem wyjaśnił, iż nadzór nad szkołami prowadzi i wyraża wstępną zgodę najmu lub użyczenia Wydział Oświaty i Wychowania. Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem poinformował, iż nie ma pojęcia nieodpłatnego, nawet
przy użyczeniu dyrektorzy szkół są zobowiązani do pobierania opłat tzw stałych tj energia
elektryczna, woda i inne, dodając iż dyrektorzy szkół decydują o formie użyczenia, najmu
oraz stawce. Wpływ na to ma Wydział Oświaty i Wychowania dlatego, że jest pierwszym
wydziałem, który opiniuje nim wniosek trafi do Wydziału Gospodarowania Mieniem natomiast drugim wydziałem opiniującym jest Wydział Sportu. Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor
Wydziału Gospodarowania Mieniem poinformował, również członków Komisji o wnioskach,
które są cofane do dyrektorów szkół z prośbą o wyjaśnienie dlaczego jest użyczenie dla
firmy komercyjnej. Pan Arkadiusz Nahuluk, dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem
wyjaśnił członkom Komisji, iż w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetu i Księgowości nie ma
całkowitego użyczenia za darmo, wszystkie instytucje czy to są pełnosprawni czy niepełnosprawni muszą ponosić koszty. Radny Zdzisław Drozd zapytał o wynajem boisk „Orlików” dodając, że Wydział Oświaty dopłaca około 3 mln zł mimo, i korzystają jednostki komercyjne, które organizują różne zawody sportowe w celach komercyjnych. Radny Zdzisław Drozd odniósł się również do programu „Sportowa szkoła”, na Komisji Sportu,Turystyki i Wypoczynku uzyskał informację, że w ramach programu „Sportowa szkoła” w zmianach budżetowych pozyskana została kwota około 74 tys zł, z wynajmu obiektów sportowych. Pani Mirosława Puton, dyrektor Wydziału Budżetu i Księgowości wyjaśniła, że pewne koszty związane z utrzymaniem „Orlików” lub innych obiektów oraz boisk jak również
zaplecza, ponoszone są bezpośrednio z budżetu, które pokrywa gmina Lublin i zapisane
są w dziale 926. Radny Leszek Daniewski zapytał kto pokrywa koszty związane z dojaz -

dem na basen. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż dotyczy to umowy pomiędzy osobami, które ten trwały zarząd sprawują, zazwyczaj są to umowy użyczenia. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zaapelowała aby dokonać weryfikacji i oceny, które podmioty, organizacje, stowarzyszenia, kluby prowadzą i występują z
wnioskiem o użyczenie i czy rzeczywiście mają status prowadzenia zajęć w ramach programu „Sportowa szkoła”. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5. Informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w dobie pandemii.
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie przedstawienie informacji dotyczącej funkcjonowania placówek oświatowych w dobie Pandemii. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż w mieście Lublin 4630 abiturientów z 40 szkół przy stąpiło do egzaminu maturalnego, 2922 uczniów ze szkół prowadzonych przez miasto Lublin oraz 351 uczniów ze szkół prowadzonych przez inne podmioty, przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty. Pan Mariusz Banach poinformował również o metodach ponownej socjalizacji uczniów dodając, iż w naszym mieście najważniejszym narzędziem szybkiego powrotu młodzieży do życia społecznego będą działania sportowe, o których była mowa na
poprzedniej Komisji Oświaty i Wychowania zgłoszone przez radnego Piotra Chodunia 3
razy R (Ruch, Radość, Relaks). Przewodnicząca poprosiła aby dokonać zapisu w protokole,
iż Komisja zapoznała się z informacją dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych w
dobie pandemii.
Ad 6. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole iż Komisja zapoznała się z poniższymi pismami:
- z pismem Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30.04.2021r. przekazującym Uchwałę Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok.
- z pismem dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem z dnia 20 maja 2021 roku, znak:
GM-TZ-I.6844.1.2021, dotyczącym składania wniosków przez jednostki organizacyjne –
trwałych zarządców wniosków o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,
dzierżawy lub użyczenia części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin.
W ramach spraw wniesionych radny Zbigniew Jurkowski poinformował członków Komisji,
iż w najnowszym czasopiśmie literackim kwartalnika „AKCENT” są opublikowane wiersze
radnego Stanisław Kierońskiego, jak również pogratulował i podziękował za promocję kultury. Przewodnicząca Komisji również dołączyła do podziękowań i gratulacji dla radnego
Stanisława Kierońskiego. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poinformowała o nadzwyczajnym - wyjazdowym posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania do SP Nr 26 przy
ul. Bronowickiej, jak również o posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 1 czerw ca br, (wtorek) godz. 15:30 w trybie online w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowanie Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2020 rok po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na
dzień 31 grudnia 2020 roku. Radny Zbigniew Jurkowski zaprosił na „Festyn Pasje Ludzi
pozytywnie Zakręconych” , który odbędzie się 13 czerwca br, w godzinach 11:00 – 16:00
pod patronatem: Prezydenta Miasta Lublin, Kuratora Oświaty, Wydziału Duszpasterstwa
Kurii Metropolitarnej oraz patronatem medialnym: TVP Lublin, Radio Lublin, Dziennik
Wschodni, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza. Przewodnicząca Komisji zapytała Miejskiego Rzecznika Praw Ucznia czy otrzymał telefon służbowy i czy są wyznaczone określone
godziny dyżurów. Pan Mariusz Banach zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował,
iż nie ma takiej możliwości prawnej aby Miejski Rzecznik Praw Ucznia otrzymał telefon
służbowy, natomiast zobowiązał się do załatwienia wolnego przejazdu komunikacją miejską na terenie miasta Lublin. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin do dał, iż odbywają się konsultacje z Miejskim Rzecznikiem Praw Ucznia, na którym jest skła-

dane sprawozdanie z działalności Rzecznika. Na pytanie Przewodniczącej Komisji pan Filip Uniłowski Miejski Rzecznik Praw Ucznia odpowiedział, iż na chwilę obecną nadal obowiązuje zarządzenie Prezydenta Miasta Lublin o reżimie sanitarnym, dlatego nie pełni dy żuru w Ratuszu ale w dalszym ciągu pełni swoje obowiązki zdalnie i telefonicznie. W
związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
zebranym za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/Jadwiga Mach

