BRM-III.0012.6.13.2021
Protokół 38/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 16 listopada 2021 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), uczestniczyło 9 radnych zgodnie z
załączoną listą obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw
objętych porządkiem posiedzenia. Nieobecni byli radni: Robert Derewenda i 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 15.50 do 17.10. Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad oraz poinformowała o autopoprawkach na
drukach nr 1254-2, 1255-2. 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 1254-1).
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1255-1).
3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24
czerwca 20210 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 12571).
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2020/2021 (druk
nr 1253-1).
5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XII/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 12691).
6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 840/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25
lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji
wymienionych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze
zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także warunków i
trybu tego obniżenia, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr
1271-1).
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach
prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 1272-1).
8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta
Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 12851).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1274-1).
10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie zdrowego
odżywiania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową” (druk nr
1276-1).

11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1254-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1254-2).
Przewodnicząca poprosiła o krótkie wprowadzenie do autopoprawki. Pani Lucyna Sternik,
Skarbnik Miasta Lublin poinformowała członków Komisji, iż w przedłożonej autopoprawce
do projektu uchwały do zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dochody i wydatki
zwiększa się o kwotę 551.801,00 zł. Zwiększenie wynika ze zwiększenia subwencji ogólnej
dla powiatu o 421.441,00 zł z dotacji na zadania własne o kwotę 31.238,00 zł w tym
12.750,00 zł związana z pokryciem kosztów kwarantanny zbiorowej za październik br.,
wprowadzenie z budżetu państwa i środków europejskich na realizację projektu
„Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”. Po stronie
wydatków zmiana w zakresie wydatków na zadania realizowane bez udziału środków
europejskich. W dziale 600 zaproponowano zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł z
przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze wzrostem
zatrudnienia od czerwca br. o 2 etaty spowodowane rozszerzeniem strefy płatnego
parkowania. Następnie zmniejszenie obsługi długu publicznego o kwotę 1.300.000,00 zł w
wyniku oszczędności w związku z kształtowaniem się stawki WIBOR 3M oraz WIBOR 6M
na podstawie których wyliczane są odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji w trzech
pierwszych kwartałach 2021 roku na poziomie niższym niż pierwotnie zakładano,
zwiększenie środków na zadania oświatowe o kwotę 1.300.000,00 zł. Proponuje się
zmniejszenia środków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Zwiększenie
środków o kwotę 5 tys zł planowanych wydatków na utrzymanie Miejskiego Zespołu
Żłobków – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czechów Południowy z
przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia placu zabaw przy Żłobku nr 7 przy ul
Braci Wieniawskich. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – proponuje
się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Centrum Kultury o kwotę 16.000,00 zł z
przeznaczeniem na zakup 4 tablic ogłoszeniowych kutych ręcznie – zadanie zgłoszone
przez Radę dzielnicy Hajdów-Zadębie. W zakresie Kultury fizycznej proponuje się
przeniesienie środków w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Czechów
Południowy w związku z rezygnacją z organizacji festynu sportowego na terenie dzielnicy.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1255-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 1255-2)
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany
pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad3. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 1072/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia
24 czerwca 20210 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (druk nr 12571).
Przewodnicząca poprosiła o krótkie uzasadnienie do projektu uchwały. Pani Lucyna Sternik,
Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, iż są to wytyczne Regionalnej Izby Obrachunkowej, która
w tym roku w trakcie szkolenia na temat projektu uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy
finansowej, wskazała aby szczegółowość uchwały budżetowej rozszerzyć o załącznik
wydatków na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto w
załączniku nr 5 w § 1 ust. 7 i 8 zaproponowano zastąpienie Wydziału Organizacji Urzędu
Kancelarią Prezydenta w celu dostosowania do zadań wynikających Regulaminów
Organizacyjnych Departamentów Urzędu Miasta oraz w załączniku nr 1 w § 2 pkt 16, § 3
pkt 8 oraz w załączniku nr 2 w § 1 ust. 1 pkt 5 dostosowanie brzmienia wymienionych

punktów do zapisów znajdujących się we wprowadzeniu do wyliczenia art. 223 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiących, iż samorządowe
jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.
- Prawo oświatowe gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale
przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. 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”.
Ad4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2020/2021 (druk
nr 1253-1).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach podziękowała Pani dyrektor Departamentu Oświaty
i Wychowania Ewie Dumkiewicz-Sprawce oraz pracownikom Wydziału Oświaty i
Wychowania za przygotowanie i opracowanie informacji o stanie realizacji zadań
oświatowych Gminy Lublin za rok 2020/2021. Przewodnicząca Komisji zapytała o
zagospodarowanie budynku Szkoły nr 1 w Lublinie przy ul. Kunickiego do której uczęszcza
210 dzieci, czy są jakieś plany, zamiary wobec tego budynku. Przewodnicząca Komisji
podała przykład Szkoły nr 10 do której uczęszcza 205 uczniów spoza miasta a 223 uczniów
z miasta Lublin, Szkoła nr 48 do której uczęszcza 175 uczniów spoza miasta a tylko
81 uczniów jest z miasta Lublin i zapytała o możliwość podjęcia działań, które będą
wspierać lubelski samorząd. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zaproponowała aby
zorganizować spotkanie z wójtami gmin ościennych na debatę jak wesprzeć finansowo
lubelskie placówki oświatowe. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
wyjaśnił, iż w SP nr 1 nie ma wystarczającej liczby uczniów, stąd też zostały utworzone
oddziały przedszkolne. W powyższej szkole cykl trzy ciągowy byłby wystarczający. Szkoła
jest doinwestowana w tej chwili dyrekcja pracuje nad odbudową prestiżu i renomy tej
placówki. Pan Mariusz Banach poinformował o kryteriach postępowania do klas pierwszych
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin poinformował również o niedoszacowaniu w tym roku subwencji oświatowej w
kwocie 200 mln zł oraz wprowadzeniu restrykcyjnego programu oszczędnościowego,
dodając iż do Wydziału Oświaty i Wychowania zapraszani są dyrektorzy poszczególnych
szkół w poszukiwaniu oszczędności związanych również z etatami. Pani Ewa DumkiewiczSprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania wyjaśniła, iż każdy wójt gminy
graniczącej z miastem Lublin jest zainteresowany, żeby uczniowie z danej gminy pozostali
na swoim terenie. Radny Stanisław Kieroński poruszył kwestię wynajęcia dodatkowych
pomieszczeń dla SP nr 58. Radny Stanisław Kieroński podał dane źródłowe SP nr 46 – 3
klasy I, 3 klasy II, 3 klasy III, 3 klasy IV, 2 klasy V , 2 klasy VI, 3 klasy VII, 2 klasy VIII.
Szkoła Podstawowa nr 50, 4 klasy I, 2 klasy II, 3 klasy III, 2 klasy IV, 3 klasy V, 2 klasy VI, 4
klasy VII, 4 klasy VIII. W związku z trudną sytuacją finansową Radny Stanisław Kieroński
zasugerował, aby zastanowić się nad weryfikacją rejonizacji dodając, iż warto w tych
szkołach zwiększyć ilość oddziałów w tych szkołach. Pan Mariusz Banach poinformował, iż
jest już gotowy projekt zmiany obwodów. Przewodnicząca Komisji poprosiła o przesłanie
aktualnych informacji dotyczących liczby uczniów w lubelskich palcówkach. W związku z
brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w
protokole, iż Komisja zapoznała się z Informacją o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Lublin za rok 2020/2021.
Ad5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 516/XII/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 12691).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Ad6. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr 840/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25
lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta nauczyciela oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji
wymienionych zajęć dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne
stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
oraz określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze
zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także warunków i
trybu tego obniżenia, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr
1271-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach
prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (druk nr 1272-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu ustalenia trybu udzielania i
rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie miasta
Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin (druk nr 12851).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”,
0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1274-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie
zdrowego odżywiania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Lublinie „Jedz z głową”
(druk nr 1276-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały. Pani Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki
poinformowała, iż przedłożony projekt uchwały jest to projekt dotyczący kolejnej edycji
programu w zakresie zdrowego odżywiania i profilaktyki chorób cywilizacyjnych
dedykowany dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych, rodziców, opiekunów, nauczycieli,
dyrektorów a przede wszystkim dla pracowników stołówek szkolnych. Jest to kontynuacja
tych działań, które prowadzone są już od 3 lat. Rekrutacja do programu będzie poprzez
uzyskiwanie zgody od dyrektorów szkół na realizację programu na terenie szkoły a
następnie zgoda rodziców do przystąpienia dziecka i rodziców bądź całej rodziny na
działania edukacyjne w ramach tego programu. Radny Zdzisław Drozd zapytał czy jest
możliwość napisania programu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów. Pani Barbara Danieluk
wyjaśniła, iż procedura opracowania nie jest skomplikowana ale wydłużona w czasie.
Program polityki zdrowotnej musiałby posiadać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad11. Sprawy wniesione.

W ramach spraw wniesionych radna Anna Ryfka poruszyła kwestię szczepień przeciwko
Covid wśród młodzieży, nastolatków i nauczycieli. Radna zapytała czy byłaby możliwość w
ramach godzin wychowawczych bądź innych zajęć lekcyjnych zorganizowania akcji pro –
szczepiennej. Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż w
każdej szkole takie akcje się odbyły, dodając iż Pan Lech Sprawka Wojewoda Lubelski
przekazał środki pieniężne w kwocie 30 tys zł, które zostały przeznaczone na publikację
materiałów informacyjnych. Pani Barbara Danieluk, Zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i
Profilaktyki poinformowała, iż Ministerstwo Zdrowia przekazało materiały edukacyjne
skierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które zostały wdrożone w szkołach. Do akcji
informacyjnej dołączył również Wojewoda Lubelski. Pani Barbara Danieluk poinformowała
również o organizowanych akcjach na terenie miasta, w poniedziałek były szczepione osoby
będące w kryzysie bezdomności. Przewodnicząca Komisji apelowała do służb
mundurowych o częstsze kontrole w miejscach użyteczności publicznej. Przewodnicząca
Komisji poinformowała również o kolejnej Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 23 listopada
br. 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

