BRM-III.0012.6.11.2021
Protokół 36/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 7 września 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. Nieobecny był radny Marcin Jakubczyk. 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 17.30 Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad oraz poinformowała o autopoprawce na
druku nr 1205-2. Radni jednogłośnie w głosowaniu: 10 osób „za”, pozytywnie przyjęli
zaproponowane zmiany w porządku posiedzenia wobec czego Przewodnicząca
przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr 1182-1).
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według
stanu na dzień 30.06.2021 r. (druk nr 1183-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 1180-1).
4. 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 11811).
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 11871).
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk
nr 1205-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1205-2).
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do Inicjatywy bilateralnej „Youth
for
the City, City for Youth” współfinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europej
skiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2021 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (druk nr 1207-1).
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1210-1).
9. Projekt stanowiska w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe (druk nr
1212-1) – projekt grupy radnych.
10. Informacja dotycząca szkół w Lublinie w nowym roku szkolnym 2021/2022 .
11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
1. Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku (druk nr 1182-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w
protokole, iż Komisja zapoznała się z Informacją z wykonania budżetu miasta Lublin za
I półrocze 2021 roku.
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin według
stanu na dzień 30.06.2021 r. (druk nr 1183-1).

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w
protokole, iż Komisja zapoznała się z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej miasta Lublin według stanu na dzień 30.06.2021 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 1180-1).
Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował członków Komisji,
iż w autopoprawce w dz.801 - Oświata i wychowanie zaproponowano zwiększenie
planowanych wydatków dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26 (rozdz.80102) o kwotę
30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pracowni sensorycznej oraz
zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup pieca ceramicznego z kołem
garncarskim. Również w autopoprawce w dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza –
zaproponowano zwiększenie planowanych wydatków na utrzymanie poradni
psychologiczno-pedagogicznych z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych
służących do pomiaru inteligencji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, nr 2, nr 3
oraz w Zespole Poradni nr 1 i nr 2.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:7 „za”,
0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
4. 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 1181-1).
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”.
5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 516/XIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 30
stycznia 2020 r. w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych (druk nr 11871).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania
poinformowała członków Komisji, iż zmiany dotyczą Załącznika nr 1 – jednostek
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych objętych
wspólną obsługą organizacyjno-administracyjną, które zafunkcjonują od 1 września
bieżącego roku. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dodała, iż zmiany polegają na:
wykreśleniu z wykazu Przedszkola nr 6 przy ul. Sierocej 13, które weszło w skład „Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1, utworzonego przez Radę Miasta Lublin z połączenia
Przedszkola ze Szkołą Podstawową nr 25 im. Władysława Broniewskiego, ponadto
zmiany dotyczą również uaktualnienia nazwy Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w
brzmieniu „Centrum Kształcenia Ustawicznego” oraz aktualnej nazwy Przedszkola nr 3 w
Lublinie w brzmieniu „Przedszkole nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie”. W związku z
brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowania.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu: 9
„za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujące się”.
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk
nr 1205-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1205-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany
pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lublin do Inicjatywy bilateralnej „Youth
for the City, City for Youth” współfinansowanej ze środków Mechanizmu Finansowego Eur
opejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego
2014-2021 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej (druk nr 1207-1).

Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Pan Krzysztof Stanowski, dyrektor Biura-Centrum Współpracy Międzynarodowej
poinformował, iż Gmina Lublin jest liderem Inicjatywy a partnerami są The European
Wergeland Centre z Oslo (Norwegia) oraz Fundacja Sempre a Frente z Lublina. Cele i
działania projektu są spójne z celami i działaniami zawartymi w Aplikacji Lublina o tytuł
Młodzieżowej Stolicy Europy 2023. Warunkiem realizacji Inicjatywy bilateralnej jest
złożenie wniosku o finansowanie Inicjatywy oraz otrzymanie zgody na jej finansowanie
poprzez podpisanie umowy pomiędzy Ministrem Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego a Gminą Lublin.
Warunkiem realizacji Inicjatywy jest również podpisanie przez Gminę Lublin Umowy
Partnerskiej z The European Wergeland Centre z Oslo (Norwegia) oraz Fundacją Sempre
a Frente z Lublina. Inicjatywa bilateralna będzie realizowana w latach 2021-2024.
Całkowita wartość projektu to 850 000 EUR, w tym dofinansowanie ze środków
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i
Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 wynosi 95% projektu - 42 500 EUR.
Kwota przeznaczona na działania po stronie Gminy Lublin to 807 500 EUR. Wkład własny
Gminy Lublin to 42 500 EUR. Pan Krzysztof Stanowski, dyrektor Biura – Współpracy
Międzynarodowej dodał, iż Inicjatywa wpisuje się w politykę Miasta Lublin — promowanie i
zachęcanie młodych do aktywności w sferze polityki miejskiej. Działania Inicjatywy są
spójne z aktywnościami planowanymi w Lublinie w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży.
Realizacja Inicjatywy umożliwi zdobycie uczestnikom projektu nowego doświadczenia w
zakresie współpracy międzynarodowej, nawiązanie nowych kontaktów. Inicjatywa będzie
miała również realny wpływ projektu na mieszkańców Lublina, tj. na kształtowanie postawy
otwartej, tolerancyjnej, poprzez realną współpracę lubelskiej młodzieży z młodzieżą
zagraniczną. Gmina Lublin będzie pierwszym samorządem w Polsce realizującym taką
Inicjatywę. Współpraca podczas projektu z innymi miastami i ośrodkami może stać się
długofalowa i przynieść dodatkowe korzyści dla Lublina. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7„za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1210-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin 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, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o
samorządzie województwa 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 na rzecz Rady Miasta
Lublin dostosowania statutu młodzieżowych rad gmin do wymagań ustawy w terminie do 6
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Zgodnie ze zmianami, podstawowymi
zadaniami młodzieżowych rad miasta jest wspieranie i upowszechnianie idei
samorządowej wśród mieszkańców gminy, w tym zwłaszcza wśród młodzieży. Statut
młodzieżowej rady gminy zawiera postanowienia dotyczące zasad współdziałania
młodzieżowej rady z organami gminy. Statut określa również zadania Młodzieżowej Rady
Miasta Lublin, zasady działania młodzieżowej rady gminy, tryb i kryteria wyboru jej
członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady
gminy. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin dodał, iż radnym Młodzieżowej Rady Miasta
Lublin, może być mieszkaniec miasta będący uczniem szkoły ponadpodstawowej wybrany
do organów samorządu uczniowskiego przez samorząd uczniowski danej placówki
oświatowej zlokalizowanej w Lublinie, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, jak również
mieszkaniec miasta uczęszczający do szkoły ponadpodstawowej wybrany do organów

samorządu uczniowskiego przez samorząd uczniowski danej placówki oświatowej
zlokalizowanej poza Gminą Lublin, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Pan Mariusz
Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż na najbliższą sesję RM
Lublin w dniu 9 września br, przedłoży autopoprawkę. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka,
dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania, poinformowała iż w Departamencie
Wydziału Oświaty i Wychowania zostało utworzone wieloosobowe stanowisko ds
współpracy z młodzieżą. Udział w dyskusji wzięli radni: Leszek Daniewski, Zdzisław
Drozd, Robert Derewenda, Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach oraz przedstawiciele
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
9. Projekt stanowiska w sprawie planowanych zmian w ustawie Prawo oświatowe (druk nr
1212-1) – projekt grupy radnych.
Radny Zdzisław Drozd zapytał o stanowisko Prezydenta dotyczące powyższego projektu
grupy radnych. Pan Mariusz Banach poinformował, iż w sposób szczególny, nie możemy
się zgodzić na nową formułę organizowania konkursów na dyrektorów szkół i placówek
oświatowych oraz zwiększenia wpływu kuratorów na procedurę odwoływania tychże
dyrektorów. Pan Mirosław Górczyński Przewodniczący WZZ „Forum Oświata” i
jednocześnie przedstawiciel Forum Związków Zawodowych poinformował, iż „Minister
Edukacji argumentując wprowadzenie ustawy o zmianie ustawy Prawo Oświatowe - w
zakresie kompetencji kuratora stwierdził, że były to głosy związków zawodowych. Pan
Mirosław Górczyński wyjaśnił członkom Komisji, iż dwie centrale „Forum Związków
Zawodowych” i „OPZZ” negatywnie zaopiniowały projekt ustawy „Prawo Oświatowe” w
całości. Jedyną centralą która poparła poszerzenie kompetencji kuratora, jeśli chodzi o
konkursy jest NSZZ „Solidarność”. W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
10. Informacja dotycząca szkół w Lublinie w nowym roku szkolnym 2021/2022 .
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą o przedstawienie krótkiej informacji
dotyczącej szczepień dzieci i nauczycieli w placówkach oświatowych. Pan Jerzy Kuś,
dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki wyjaśnił, iż Wydział Zdrowia nie prowadzi
ewidencji szczepień uczniów i nauczycieli. Szczepienia są koordynowane przez MEN a za
organizację szczepień odpowiadają dyrektorzy szkół. MEN opracowało i przekazało
dyrektorom szkół wytyczne i określiło obowiązki dyrektorów w tym zakresie. Pan dyrektor
poinformował, iż na rządowej stronie internetowej na chwilę obecną w Lublinie w grupie
wiekowej 12-19 zaszczepionych jest 9 tysięcy 397 osób. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z
powyższą Informacją.
11. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji poinformowała o autopoprawkach,
które wpłynęły w trakcie trwania Komisji na druku: 1180-2, 1181-2. Przewodnicząca
Komisji poinformowała również, iż w aktówce zamieszczona jest odpowiedź na dezyderat
Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin z dnia 22 czerwca 2021 roku
zapewnienia, w ramach programu bezpośredniej opieki i współpracy w zakresie
bezpieczeństwa w szkołach, prowadzonego przez Straż Miejską Miasta Lublin, strażnika
miejskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Lublinie przy ul. Rzeckiego 10 .
Radny Zbigniew Jurkowski podziękował w imieniu całej Komisji Oświaty i Wychowania
wszystkim
pracownikom
Wydziału
Oświaty
za
zaangażowanie
i
pracę
w nowym roku szkolnym. Przewodnicząca Komisji w imieniu całej Komisji Oświaty i
Wychowania podziękowała Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin za
pracę, życząc wszystkiego najlepszego w dalszej drodze edukacyjnej.

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

