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Protokół nr 36
z posiedzenia Komisji ds. Rodziny
VIII kadencji Rady Miasta Lublin w dniu 24 stycznia 2022 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w trybie zdalnym, trwało od godz.16.00 do
16.50.
W posiedzeniu uczestniczyło 11 radnych zapewniając wymagane ustawą
kworum niezbędne do opiniowania spraw objętych porządkiem posiedzenia.
Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli także dyrektorzy wydziałów UM i jednostek.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca komisji p. Monika Orzechowska, powitała radnych
i osoby zaproszone uczestniczące w posiedzeniu. Następnie przedstawiła porządek
posiedzenia, do którego radni nie zgłosili uwag i propozycji .
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr
1326-1).
2.Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie (druk
nr 1327-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie
(druk nr 1328-1).
4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin (druk nr 1329-1).
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w 2021 roku (druk nr 1311-1).
6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny VIII kadencji Rady Miasta Lublin
w 2021roku.
7. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 1326-1).

Przewodnicząca komisji podała pod dyskusję projekt uchwały. Radny Piotr
Gawryszczak zapytał z czego wynika potrzeba określenia nowych granic obwodów szkół
podstawowych.
Odpowiedzi udzieliła p. Ewa Dumkiewicz- Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty
i Wychowania. Pani dyrektor poinformowała, że rok 2022 jest ostatnim rokiem
funkcjonowania tzw.3-letnich liceów ogólnokształcących, które utworzone były dla
absolwentów gimnazjum. To oznacza, że w szkołach ponadpodstawowych nie będą
funkcjonowały żadne oddziały szkół ponadgimnazjalnych a wszyscy absolwenci klas III
szkół ponadgimnazjalnych przystąpią do egzaminu maturalnego. W tym roku wszystkie
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Przedmiotem zmiany tej uchwały jest zmniejszenie obwodu szkoły podst. Nr 58
przy ul. Berylowej 7 poprzez przeniesienie ulic, które dotychczas należały do tej szkoły do
szkoły podstawowej nr 50 przy ul. Roztocze 14, w której liczba uczniów znacznie
zmniejsza się. Jest to konieczne po to, aby obciążenie obydwu placówek było jednakowe,
aby nie robić tłoku w szkole przy ul. Berylowej 7, która już w tej chwili ma ponad 800
uczniów. W projekcie uchwały są też propozycje zmian, które związane są z
przeniesieniem niektórych ulic do innych szkół. Np. przeniesienie ulicy Milenijnej oraz ulicy
Feliksa Nowowiejskiego z obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 do obwodu Szkoły
Podstawowej nr 45 w celu skrócenia drogi do szkoły, a także zwiększenia bezpieczeństwa
uczniów w drodze do szkoły. Ponadto przeniesienie ulicy Górskiej, ulicy Młodej Polski od
numeru 32 do końca oraz ulicy Lawinowej nr 4 z obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 do
obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 w celu odciążenia SP16 oraz zapewnienia uczniom
bezpiecznej drogi do szkoły. Kolejna zmiana to przeniesienie ulicy Szwajcarskiej (strona
parzysta) z obwodu Szkoły Podstawowej nr 16 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 43 w
celu odciążenia SP 16. Przeniesienie ulicy Jutrzenki – strona nieparzysta z obwodu Szkoły
Podstawowej nr 38 do obwodu Szkoły Podstawowej nr 28 w celu skrócenia drogi do
szkoły. Dzięki tej zmianie ulica Jutrzenki w całości zostanie przyporządkowana do SP28, a
uczniowie zamieszkujący w bliskim sąsiedztwie uczęszczać będą do jednej placówki.
Zaproponowano także dodanie Al. Racławickich nr 22b do obwodu Szkoły Podstawowej nr
18 oraz ulicy Dożynkowej nr 39g do obwodu Szkoły Podstawowej nr 4. W tym projekcie
uchwały dokonuje się sprostowania omyłki – dopisanie ul. Piekarskiej do obwodu Szkoły
Podstawowej nr 20. Wszystkie proponowane zmiany zostały pozytywnie
zaopiniowane przez dyrektorów wymienionych wyżej szkół. Ponadto projekt zmian
obwodów został pozytywnie zaopiniowany przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
W związku z brakiem dalszych pytań przewodnicząca poddała projekt uchwały pod
głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 10 głosów „za, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
AD2. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie
(druk nr 1327-1).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radny Piotr Gawryszczak zapytał
o to, jak zakończył się protest uczniów liceum nr VII oraz czy prezydent miasta rozmawiał
z licealistami. Pani Ewa Dumkiewicz - Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty
i Wychowania poinformowała, że z protestującą młodzieżą rozmawiał p. Mariusz Banach
Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania. Rozmowa odbyła się w dniu 16 grudnia,
w czasie sesji Rady Miasta Lublin. Pani dyrektor uczestniczyła w obradach sesji, dlatego
nie była obecna przy rozmowie pana prezydenta z uczniami.
W czasie wcześniejszych protestów młodzież i rodzice obawiali się niedogodności
wynikających z umieszczenia na parterze przedszkolaków polegających m.in. na tym, że
dzieci będą zakłócały spokój licealistów będąc na placu zabaw, ale też odgłosy z I piętra
mogą uniemożliwić spokojne leżakowanie przedszkolaków lub hałasu w czasie matury.
Wydział Oświaty i Wychowania koresponduje z radą rodziców, wsłuchuje się w postulaty
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Pani Dyrektor zapewniła, że prowadzone były rozmowy z dyrektor VII LO p. Małgorzatą
Markowską, która zgłosiła postulaty aby biblioteka i pomieszczenie administracyjne szkoły
znajdowały się na parterze budynku. Postulaty te zostały uwzględnione w projekcie
remontu o czym powiadomił panią dyrektor p. Artur Szymczyk Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin. Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty, na
którym p. Tadeusz Dziuba dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów przedstawił koncepcję
zagospodarowania parteru na potrzeby dwóch przedszkoli i pozostawienia I piętra
budynku dla VII LO. Udzielano szczegółowych odpowiedzi na pytania i uwagi,
zapewniono, że wejścia do obydwu placówek będą oddzielne.
Z budynku VII LO mają korzystać dwa oddziały: Przedszkole nr 14 znajdujące się przy ul.
Bronowickiej 3, funkcjonujące obecnie w budynku, którego stan techniczny jest bardzo zły
i Przedszkole nr 26 działające tymczasowo na ul. Dożynkowej 8, przeniesione z obiektu
przy ul. Rynek 12, gdzie negatywna opinia staży pożarnej nie dopuściła do dalszego
funkcjonowania w nim przedszkola.
Cała bryła jednopiętrowego budynku o powierzchni zabudowy blisko 2,3 tys. m²
pozostanie bez zmian. Zmodernizowany parter budynku zapewni w 9 pomieszczeniach
miejsce dla 225 dzieci - łącznie będzie tam 9 grup dzieci. Po przeprowadzeniu rekrutacji
do przedszkoli będą one połączone, powstanie Zespół Przedszkolny nr 2, wszystko po aby
można było prowadzić jedną administrację.
W ramach przebudowy zostanie na nowo urządzony cały teren wokół szkoły, m. in.
powstaną dojścia i chodniki, droga wewnętrzna pożarowa, miejsca parkingowe, stojaki na
rowery, plac zabaw, nowe oświetlenie całego terenu. Wokół szkoły zostanie
uporządkowana zieleń, będą posiane trawniki.
Wicekurator Oświaty p. Piotr Szczepanik poinformował, że do kuratorium wpłynęły pisma
rodziców i licealistów niezadowolonych z decyzji o lokalizacji przedszkola w budynku
szkoły z pytaniami o szczegóły organizacji obydwu placówek. Pisma te będą przesłane do
Wydziału Oświaty i Wychowania, a następnie będą udzielone odpowiedzi dla
zainteresowanych osób. Wydział Oświaty i Wychowania sugeruje, aby na czas remontu
obiektu szkoły uczniowie VII LO zostali przeniesieni do szkoły na ul. Krochmalną, w której
uczyli się uczniowie technikum hotelarstwa podczas remontu szkoły Vetterów. Szkoła ta
dysponuje pięknymi salami lekcyjnymi i salą gimnastyczną. Pani dyrektor podkreślała w
swoich wypowiedziach, że zmiana funkcji części pomieszczeń w budynku przy ul.
Farbiarskiej nie odbędzie się kosztem komfortu i właściwego przebiegu nauczania w VII
LO.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały
pod głosowanie.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”, 1 „przeciw”,
2 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie
(druk nr 1328-1) .
Przewodnicząca poddała pod dyskusję projekt uchwały. Radny Piotr Breś poprosił o
wyjaśnienie powodu, dla którego miasto chce przekształcać przedszkole nr 26, które
niedawno zostało przeniesione na ul. Dożynkową. W odpowiedzi na pytanie radnego
p. Ewa Dumkiewicz -Sprawka Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania
poinformowała, że przedszkole nr 26 musiało opuścić budynek przy ul. Rynek 2 w związku
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zajmuje 4 pomieszczenia. Dzieci ze Śródmieścia, zgodnie z obietnicą władz miasta,
dowożone są do przedszkola. W Śródmieściu obecnie nie ma żadnego przedszkola.
Kiedyś było przedszkole nr 4 przy Kościele Pozywitkowskim, ale zostało przeniesione do
szkoły podstawowej nr 24 na Niecałej, w związku z tym, iż przy kościele została utworzona
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek. Drugie przedszkole funkcjonowało w budynku
Rynek 2, które nie spełniało norm p-poż i musiało być zamknięte. Miasto jest zobowiązane
do zabezpieczenia miejsca dla dzieci ze Śródmieścia. Biorąc pod uwagę nie w pełni
wykorzystanie przez VII LO obiektu przy ul. Farbiarskiej miasto zdecydowało się na
modernizację polegającą
na zaadoptowaniu parteru budynku LO na potrzeby
Przedszkola nr 14 i Przedszkola nr 26. Idea jest taka, aby stworzyć dzieciom
zamieszkującym w Śródmieściu oraz dzieciom rodziców, którzy dojeżdżają do pracy do
centrum, miejsca w przedszkolu, z zachowaniem odrębności VII liceum.
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt
uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin (druk nr 13291).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały – 8 głosów „za”, 0 „przeciw”,
3 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
w 2021 roku (druk nr 1311-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca zaproponowała zapis w protokole Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad 6. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Rodziny VIII kadencji Rady Miasta Lublin
w 2021 roku.
Komisja bez dyskusji przyjęła sprawozdanie. Przewodnicząca zaproponowała zapis
w protokole - Komisja zapoznała się i przyjęła powyższe Sprawozdanie.
Ad 7. Nie zgłoszono spraw w ramach punktu „Sprawy wniesione”.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca podziękowała radnym i dyrektorom za
udział w posiedzeniu.
Przewodnicząca
Komisji ds. Rodziny
/-/
Protokołowała
/-/Grażyna Bielecka

Monika Orzechowska

