BRM-III.0012.6.10.2021
Protokół 35/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 22 czerwca 2021 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), uczestniczyło 10 radnych zgodnie
z załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania
spraw objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecna była radna Anna Ryfka. 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 17.20 Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad oraz poinformowała o autopoprawkach na drukach nr
1145-2, nr 1146-2. Przewodnicząca zaproponowała aby rozszerzyć porządek posiedzenia
o projekty uchwał na drukach nr 1175-1, nr 1177-1 oraz informację dotyczącą objęcia
przez Straż Miejską w Lublinie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie, programem bezpośredniej opieki i współpracy w zakresie bezpieczeństwa w szkołach jako punkt
nr 14,15, 16. Radni jednogłośnie w głosowaniu: 10 osób „za”, pozytywnie przyjęli zaproponowane zmiany w porządku posiedzenia wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do
jego realizacji.
Porządek posiedzenia po zmianach.
1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1140-1).
2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 11481).
3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok wraz z opinią
RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1143-1).
5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 1145-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1145-2).
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 11461) wraz z autopoprawką (druk nr 1146-2).
7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie (druk nr 1141-1).
8. Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin (druk
nr 1144-1).
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin na
rok szkolny 2021/2022 (druk nr 1149-1).
10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin za osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 1150-1).
11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych
działających na terenie miasta Lublin (druk nr 1157-1).
12. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nadrzecznej 12 (druk nr 1161-1).

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 11631).
14. 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
1175-1).
15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1177-1).
16. Informacja dotycząca objęcia przez Straż Miejską w Lublinie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie, programem bezpośredniej opieki i współpracy w zakresie
bezpieczeństwa w szkołach.
17. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1140-1).
Radny Zdzisław Drozd zapytał o schemat i zasady powstawania Raportu. Pan Robert Żyśko, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości wyjaśnił, iż ustawodawca
określił to co raport musi zawierać. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w
roku poprzednim w szczególności realizację polityk, programów i strategii uchwał Rady
Gminy i Budżetu Obywatelskiego. Raport jest efektem wspólnej pracy poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych Miasta Lublin.
Ma na celu przybliżenie mieszkańcom wiedzy o funkcjonowaniu lokalnego samorządu
oraz efektach jego działania w zakresie zaspokajania ich potrzeb. Tegoroczne i kolejne
opracowania przygotowywane wedle zbliżonych kryteriów pozwolą diagnozować długoletnie zjawiska społeczne, umożliwią działania ewaluacyjne, co w konsekwencji ułatwi analizę kierunków rozwoju miasta oraz ewentualne dokonywanie optymalnych korekt w samym
procesie zarządzania. Raport składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale 1 przedstawione zostały podstawowe informacje o Lublinie, jego władzy wykonawczej i uchwałodawczej oraz uwarunkowaniach demograficznych miasta. W 2 rozdziale zawarta jest informacja o finansach i majątku Miasta Lublin w tym dochody, wydatki, zadłużenie, wielkość pozyskiwanych środków z funduszy unijnych, inwestycje, prognozy oraz majątek Miasta Lublin. Rozdział 3 jest sprawozdaniem z realizacji budżetów partycypacyjnych. W rozdziale 4
szczegółowo omówiono cztery kluczowe obszary rozwojowe miasta: Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość, Akademickość. Kolejna część raportu (rozdział 5) jest informacją o realizacji strategii sektorowych i programów miejskich, w których zawarte są szczegółowe ustalenia odnoszące się do działań komórek Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Lublin, także w odniesieniu do ich zadań rutynowych, wynikających z ustawowych i regulaminowych obowiązków. W rozdziale 6 zawarta jest informacja o realizacji
uchwał Rady Miasta Lublin. W rozdziale 7 omówiona została aktywność Prezydenta Miasta Lublin w ramach obowiązków zarządzania gminą, jak i aktywności w kraju i zagranicą.
W kolejnej części Raportu zaprezentowane zostały wybrane nagrody i wyróżnienia dla
Miasta Lublin. W ostatnim rozdziale zostały zawarte najważniejsze informacje dotyczące
współpracy międzynarodowej. Pan Robert Żyśko, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i
Przedsiębiorczości dodał, iż Rada Gminy w formie uchwały może określić co taki raport
powinien zawierać. Pan Robert Żyśko, zastępca dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości poinformował, iż co roku raport jest korygowany o elementy, które wynikają w
toku dyskusji i uwag na Komisjach i Sesji Rady Miasta. Radny Zdzisław Drozd zaproponowała, aby w raporcie została zawarta informacja dotyczącą oświaty. Pan Mariusz Banach,
zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż w raporcie nie ma informacji dotyczącej
oświaty z uwagi na to, że rok budżetowy nie pokrywa się z rokiem szkolnym dlatego też informacja o stanie zadań oświatowych przedstawiana jest w innym terminie. W związku z
brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała powyższy raport pod głoso-

wanie. Komisja pozytywnie zaopiniowała Raport o stanie Miasta Lublin za 2020 rok w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr
1148-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta
Miasta Lublin w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2020 rok (druk nr 1147-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Lublin za 2020 rok w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Zapoznanie się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta
Lublin za 2020 rok (druk nr 1143-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z uchwałą Komisji Rewizyjnej RML z dnia 7 czerwca 2021 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2020 rok
wraz z opinią RIO o wniosku oraz projektem uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2020 rok.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1145-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1145-2).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do autopoprawek w punkcie 5
i 6 porządku posiedzenia. Pani Lucyna Sternik Skarbnik Miasta Lublin szczegółowo omówiła zmiany w autopoprawkach do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetowej na
2021 rok na druku 1145-1 oraz do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finan sowej na druku 1146-1. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr
1146-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1146-2).
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”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w
Lublinie (druk nr 1141-1).
Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż z dniem 1 września 2021 roku zmienia się nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie na
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”,0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, prowadzonych przez miasto Lublin
(druk nr 1144-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania
wyjaśnił, iż ustalony niniejszą uchwałą podział terenu działania poradni wprowadza zmianę
wiążącą się z wyrażeniem zgody, na wniosek dyrektora poradni, na wskazanie przez Lu belskiego Kuratora Oświaty w Lublinie poradni jako placówki, w której działać będzie ze -

spół wydający orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Każda poradnia
obejmuje pomocą psychologiczno-pedagogiczną określonymi w uchwale Rady Miasta placówkami – przedszkolami i szkołami, wypełniając swoje zadania statutowe. Należy zaznaczyć, że dziecko nieuczęszczające do przedszkola można zgłosić do poradni przypisanej
ze względu na miejsce zamieszkania. Dzieci i młodzież objęte obowiązkiem szkolnym lub
uczęszczające do przedszkola, zgłaszają się do poradni ze względu na położenie placówki, do której uczęszczają (§3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 7
września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. W związku z sytuacją wzrostu liczby dzieci i uczniów szukających wsparcia specjalistycznego, stworzono warunki by
usprawnić świadczone usługi co w efekcie skróci kolejki oczekujących na swoją wizytę.
Jedna poradnia położona jest przy ul. Młodej Polski, a druga przy ul. Radości, a więc po
dwóch stronach miasta, co także ma znaczenie dla klientów - w dostępności ze względu
na miejsce zamieszkania czy w przypadku uczniów ze względu na uczęszczanie do szkoły, która jest pod opieką wskazanej poradni. Podziału dokonano po konsultacjach z dyrektorami wskazanych palcówek. Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie rozpocznie swoją działalność specjalistyczną z dniem 1 września 2021
roku. 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 „wstrzymujących się”.
Ad 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin
na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 1149-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”,
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (druk nr 1150-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż obecnie obowiązujący regulamin stosowany jest od ponad 10 lat i niektóre jego zapisy stały się
nie aktualne dlatego tez wymagają korekty. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta
Miasta Lublin dodał, iż przy opiniowaniu wniosków o nagrody brały udział związki zawodowe, które będą organem doradczym w komisjach powoływanych przez Prezydenta Miasta.
Radny Zdzisław Drozd zapytał o terminy zgłaszania wniosków. Pan Mirosław Jarosiński,
zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania wyjaśnił, iż termin został ustalony na
wniosek dyrektorów szkół. Ustalono terminy składania wniosków – tj. 30 czerwca dla nagród przyznawanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej i 30 dni przed ważnym wydarzeniem w życiu szkoły, będącym powodem wystąpienia o nagrodę (ustalono wyjątek dla nagród przyznawanych w roku 2021 w związku z przewidywanym wejściem w życie uchwały,
ten termin przypada10 września. Specjalny fundusz nagród w Lublinie, stanowiący 1% planowanego rocznego funduszu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, został podzielony w
ten sposób, że 80% środków przeznacza się na nagrody dyrektorów, zaś 20% na nagrody
Prezydenta Miasta Lublin. Radny Robert Derewenda zapytał kto wnioskuje o nagrodę, dyrektor szkoły czy sam nauczyciel. Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału
Oświaty i wychowania wyjaśnił, iż o nagrodę dla nauczyciela wniosek może złożyć dyrek tor lub związki zawodowe zrzeszające członków w danej jednostce. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zapytała czy istnieje warunkowanie jeśli chodzi o wnioskowanie przedstawicieli związków zawodowych. Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału
Oświaty i Wychowania wyjaśnił, iż jest to zapisane w rozdziale 2 § 4 w ust. 2, „Prawo zgłaszania wniosków o przyznanie nagrody przysługuje również organizacjom związkowym re-

prezentatywnym w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych organizacji
związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę”. W
związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały
pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
7 „za”, 0 „przeciw”,3 „wstrzymujące się”.
Ad 11. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Lublin (druk nr 1157-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do projektu uchwały. Pan Mirosław Jarosiński wyjaśnił, iż obowiązek ustalenia sieci publicznych szkół ponadpodstawowych wynika z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe. Zmiany w dotychczas obowiązującej sieci wynikają z projektu uchwały Rady Miasta Lublin w
sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie. Zgodnie z tym
projektem z dniem 1 września 2021 r. zmienia się nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie na Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy
projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 12. Projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nadrzecznej 12 (druk nr 1161-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”,
0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr
1163-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 14. 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
1175-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do projektu uchwały. Pani Barbara Czołowska, dyrektor Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty
wyjaśniła, iż przedkładany projekt uchwały podyktowany został utworzeniem z dniem 1
września 2021 r. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie na mocy Uchwały nr
825/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Lublinie oraz nadania statutu, w skład, którego wchodzi
Przedszkole nr 6 w Lublinie i Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego w
Lublinie. Na mocy tej uchwały Przedszkole nr 6 przy ul. Sierocej 13 w Lublinie zostaje z
dniem 1 września 2021 r. przejęte do obsługi księgowo-finansowej (dotychczas realizowa nej przez Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty) przez Zespół
Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie przy ul. Sierocej 17. 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 „wstrzymujących się”.
Ad 15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1177-1).

Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do projektu uchwały. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin, który poinformował, iż przedkładany
projekt uchwały wynika z obowiązku nałożonego na gminę zapisami ustawy wchodzącej w
życie w dniu 23 czerwca 2021 roku z dnia 20 kwietnia 2021 r. – o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wprowadzającej szerokie zmiany w zakresie działania młodzieżowych rad gmin. Ustawodawca w ww. ustawie nałożył również obowiązek Radzie Miasta
Lublin dostosowania statutu Młodzieżowych Rad Gmin do wymagań ustawy w terminie do
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zmiana przedmiotowych terminów
ogłoszenia wyboru do Młodzieżowej Rady Gminy oraz daty wyborów proponowana w projekcie uchwały ma umożliwić dokonania przedmiotowej czynności Radzie Miasta Lublin.
Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż trwają prace
nad nowym statutem Młodzieżowej Rady Miasta, który zostanie przedłożony na najbliższą
sesję w dniu 9 września 2021 roku. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin zachęcał do wzięcia udziału w dyskusji na temat funkcjonowania młodzieżowej rady. W związku z brakiem
pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymu jące się”.
Ad 16. Informacja dotycząca objęcia przez Straż Miejską w Lublinie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie, programem bezpośredniej opieki i współpracy w zakresie
bezpieczeństwa w szkołach.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poinformowała członków Komisji, iż radni mogą
zapoznać się z pismami, które zamieszczone zostały w aktówce, skierowane przez Panią
Małgorzatę Frejowską, dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Lublinie przy
ul Rzeckiego 10 do Pana Jacka Kucharczyka - Komendanta Straży Miejskiej w Lublinie,
Pana Mariusza Banacha - zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, Przewodniczącej Komisji
ds. Rodziny RM, Przewodniczącego Komisji Samorządności i Porządku Publicznego RM
oraz do Jadwigi Mach Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania, z prośbą o wsparcie i włączenie ZSO Nr 5 w Lublinie do programu bezpośredniej opieki i współpracy w zakresie bezpieczeństwa w szkołach prowadzonego przez Straż Miejską w Lublinie. Pani
Małgorzata Frejowska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w skład którego
wchodzą dwie placówki: Szkoła Podstawowa Nr 22 i Liceum Ogólnokształcące Nr 19, poinformowała iż w ZSO Nr 5 w obecnym roku szkolnym utworzonych jest 33 odziały, do których uczęszczają dzieci od 5 do 19 roku życia. W obecnym roku szkolnym do szkoły
uczęszcza 14 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzież z autyzmem i Zespołem Aspergera, która ma trudności z funkcjonowaniem społecznym. Pani Małgorzata Frejowska, dyrektor ZSO Nr 5 w Lublinie, zwróciła się z prośbą o
wsparcie aby w ramach programu realizowanego przez Straż Miejską, Pan Komendant
Straży Miejskiej w Lublinie oddelegował strażnika miejskiego do pracy w szkole uzasadniając, iż zwiększy to bezpieczeństwo uczniów i mieszkańców osiedla Bolesława Prusa
LSM. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż w Szkołach Podstawowych nr 2, 14, 18, 27, 28, 30, 44, 45, 51, 52, 58 pracuje strażnik miejski, dodał, że do strażników miejskich przydzielonych w szkole również zgłaszają się mieszkańcy
z różnymi problemami. Pan Mirosław Jarosiński, zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i
Wychowania dodał, iż pracownik straży miejskiej w szkole, nie ogranicza się tylko do pewnej roli przebywania w szkole czy w okolicy szkoły ale również zwraca uwagę na zieleń na
osiedlu, parkujące samochody i inne obiekty użyteczności publicznej. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zapytała czy Komendant Straży miejskiej w Lublinie widzi możliwość
przydzielenia strażnika miejskiego do ZSO Nr 5 w Lublinie. Pan Jacek Kucharczyk Komendant Straży Miejskiej poinformował, iż trwają prace nad stworzeniem bezpiecznej enklawy wokół szkół i zadeklarował, że wszystkie większe placówki oświatowe w przyszłości
zostaną objęte programem bezpośredniej opieki i współpracy w zakresie bezpieczeństwa

w szkołach. Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z powyższą Informacją. Radny Zdzisław Drozd zgłosił dezyderat do Prezydenta
Miasta aby w ramach programu bezpośredniej opieki i współpracy w zakresie bezpieczeństwa w szkołach, prowadzonego przez Straż Miejską w Lublinie, zapewnić pracę strażnika
miejskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Lublinie przy ul. Rzeckiego 10.
Przewodnicząca poddała dezyderat pod głosowanie. Dezyderat został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 17. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca zapytała czy młodzież rozpocznie naukę z
dniem 1 września 2021 roku oraz poprosiła o informację dotyczącą zakończenia remontu
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Veterów w Lublinie. Pan Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśnił, iż wykonawca który zobowiązał się dokończyć remont odstąpił od umowy i dodał, że jeżeli zostanie w najbliższym czasie podpisana
umowa na dokończenie remontu to przewidywany termin powrotu młodzieży jest na koniec
września 2021 roku. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział
w posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania życząc miłych, słonecznych, pogodnych, radosnych i zdrowych wakacji. Radny Piotr Breś zapytał czy jest szansa powrotu dzieci z
Przedszkola Nr 26 na Stare Miasto. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż w porozumieniu z właścicielami budynku przy Rynek 12 nie da się przygotować do współczesnych przepisów przeciwpożarowych dlatego tez w dniu 21 czerwca br
definitywnie zostały przekazane klucze właścicielowi. Pan Mariusz Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin podziękował spółce MPK za możliwość zorganizowania dowozu
dzieci na ul. Dożynkową, który będzie trwał do momentu przygotowania nowych pomieszczeń przy ul. Farbiarskiej.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu. Na tym posiedzenie zakończono.
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