BRM-III.0012.6.16.2021
Protokół 41/VIII/2021
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 14 grudnia 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 Robert Derewenda i 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 17.00. Na początku posiedzenia Przewodnicząca
powitała członków komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji.
Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia i poinformowała o autopoprawkach
do projektów uchwał: druk nr 1291-2, druk nr 1292-2. Komisja nie wniosła uwag do tak
przedstawionego porządku obrad, wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego
realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt budżetu Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1258-1) wraz z autopoprawką (druk
nr 1258-2) po uprzednim zapoznaniu się z uchwałami RIO w sprawie opinii o projekcie
uchwały budżetowej na 2022 rok i opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Rady Miasta Lublin na 2022 rok.
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata 2022
– 2045 (druk nr 1259-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1259-2) po uprzednim zapoznaniu
się z uchwałą RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały RML w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk
nr 1291-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1291-2).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17
grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1292-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 1292-2).
5.Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r. (druk nr 1290-1).
6. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin (druk nr 1288-1).
7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa
Czechowicza w Lublinie (druk nr 1304-1).
8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (druk 1305-1).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 12991).
10. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania na 2022 rok.
11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt budżetu Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1258-1) wraz z autopoprawką
(druk nr 1258-2) po uprzednim zapoznaniu się z uchwałami RIO w sprawie opinii o
projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok i opinii o możliwości sfinansowania deficytu
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przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Rady Miasta Lublin na 2022 rok.
Radny Leszek Daniewski zaproponował aby powyższy projekt uchwały poddać pod
dyskusję, uzasadniając iż na Komisji Sportu, Turystyki i Wypoczynku na prośbę radnego
Zdzisław Drozda Pani Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin szczegółowo omówiła
autopoprawkę. Przewodnicząca Komisji podziękowała na Prezydentowi Miasta Lublin w
imieniu Komisji Oświaty i Wychowania z uwzględnienie w budżecie miasta na 2022 rok
remontu kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 7. Pan Kamil Konieczny
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin zapytał o zmniejszenie środków o
kwotę 9 tys zł w rozdziale 75022 na wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej
Rady Miasta Lublin. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach przypomniała członkom
Komisji Oświaty i Wychowania, iż Młodzieżowa Rada Miasta Lublin od września br,
podlega pod Wydział Oświaty i Wychowania. Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin zwrócił uwagę, iż budżet Młodzieżowej Rady Miasta nie jest do końca
zdefiniowany, do września bieżącego roku był częścią budżetu Rady Miasta. Zastępca
Prezydenta wyjaśnił, iż jest to pierwsza próba zapisania jako nowej pozycji w budżecie
miasta, która jest budżetem Młodzieżowej Rady Miasta. Przewodnicząca Komisji Jadwiga
Mach dodała, iż wynika to ze statutu MRL i jeśli będzie potrzeba zwiększenia dodatkowych
środków to Prezydent Miasta przedkłada je w ciągu roku w postaci poprawki do budżetu.
Radny Zdzisław Drozd poprosił o wyjaśnienie zapisu w autopoprawce „wykonanie audytów
energetycznych budynków IV LO i V LO przy jednoczesnym wykreśleniu dokumentacji
projektowej na termomodernizację ZS nr 1 i ZS nr 5”. Pan Mariusz Banach Zastępca
Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż zadanie termomodernizacji ZS nr 1 i ZS nr 5
jest realizowane. Pan Tadeusz Dziuba, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów wyjaśnił,
iż w bieżącym roku były 2 zadania związane z termomodernizacją i dostosowaniem
budynków pod względem przeciwpożarowym Przedszkola nr 66 i Przedszkola nr 78. W
związku z niedotrzymaniem terminu umowy przez wykonawcę umowy przechodzą na
przyszły rok. Pani Lucyna Sternik Skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, iż w autopoprawce
zapisane brzmi: „W ramach zadania „dokumentacja” proponuje się rozszerzenie zakresu
rzeczowego o: dostosowanie budynków Przedszkola nr 66 i nr 78 do przepisów p.poż.,
opracowanie dokumentacji na termomodernizację oraz wykonanie ekspertyzy technicznej
w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku IV Liceum Ogólnokształcącego, wykonanie
audytów energetycznych budynków IV LO i V LO przy jednoczesnym wykreśleniu
dokumentacji projektowej na termomodernizację ZS nr 1 i ZS nr 5”. W projekcie budżetu
zapisane były 4 obiekty na termomodernizację tj ZS nr 1, ZS nr 5, Przedszkole nr 34 i
Przedszkole nr 75, w związku z tym co powiedział dyrektor Wydziału Inwestycji i
Remontów, że nie wykonano dokumentacji Przedszkola, które są wymienione.
Dokumentacje przechodzące z tego roku w kwocie około 308 tys zł a 700 tys zł było
przeznaczone na termomodernizację 4 obiektów. Dlatego też w przyszłym roku na chwilę
trzeba zrezygnować z dokumentacji projektowej na ZS nr 1 i ZS nr 5, w związku z tym w to
miejsce wchodzą dokumentacje sfinansowane tj Przedszkole nr 66 i nr 78. W związku z
brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały wraz z
autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin na lata
2022 – 2045 (druk nr 1259-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1259-2) po uprzednim
zapoznaniu się z uchwałą RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały RML w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały wraz z
autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
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Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok
(druk nr 1291-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1291-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały wraz z
autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia
17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 12921) wraz z autopoprawką (druk nr 1292-2) .
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały wraz z
autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 2 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2022 r. (druk nr 1290-1).
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 6. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin (druk nr 1288-1).
Pan Jerzy Kuś dyrektor Wydziału Zdrowia i Profilaktyki poinformował, iż na etapie prac
senackich został złożony wniosek aby przedłużyć termin połączenia tych Programów do
czerwca 2022 roku. 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 7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa
Czechowicza w Lublinie (druk nr 1304-1).
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż na Komisji w dniu 7 grudnia br, odbyła się
dyskusja dotycząca sytuacji funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 19 im. Józefa
Czechowicza przy ul. Szkolnej 6. Pan Mirosław Górczyński Przewodniczący WZZ „ForumOświata” poinformował, iż przedstawiciele Związków Zawodowych znają sytuację IV
Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 19 dodając, iż decyzja miasta
związana jest z poprawą warunków nauki w IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii
Sempołowskiej w Lublinie. Pan Kamil Konieczny Przewodniczący Młodzieżowej Rady
Miasta Lublin poinformował o zadowoleniu i pozytywnej opinii wśród uczniów IV Liceum
Ogólnokształcącego. Udział w dyskusji wzięli radni: Zdzisław Drozd, Marcin Jakóbczyk,
Leszek Daniewski, Stanisław Kieroński, Zbigniew Ławniczak. Pani Ewa DumkiewiczSprawka dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania oraz Pan Mariusz Banach
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin szczegółowo omówili projekt uchwały w sprawie
zamiaru likwidacji SP nr 19. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca
Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został
zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 2 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (druk 1305-1).
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poinformowała o zmianach w powyższym
projekcie uchwały i zaproponowała aby dokonać zapisu aby rodzic ubiegający się o
przyjęcie dziecka do danej szkoły na terenie miasta miał obowiązek złożenia rocznego
zeznania podatkowego w Lublinie. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka dyrektor Departamentu
Oświaty i Wychowania wyjaśniła, iż to o czym mówiła Przewodnicząca Komisji Jadwiga
Mach, znajduje swoje odzwierciedlenie w § 1 w punkcie 2 „oboje rodzice
(prawni opiekunowie) wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie
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podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły w Pierwszym lub
Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie – 3 punkty”. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w
najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr
1299-1).
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 10. Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty i Wychowania na 2022 rok.
W związku z brakiem uwag do planu pracy na 2022 rok Przewodnicząca Komisji
zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja przyjęła projekt planu pracy na 2022
rok w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”,0 „wstrzymujących się”.
Ad 11. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła o krótką informację dotyczącą spotkania
z dyrektorem LO nr VII w Lublinie. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta
Lublin poinformował, iż porozumienie dotyczy przydziału na realizację zadań oświatowych
istniejących sal. Zastępca Prezydenta dodał, iż trwają rozmowy aby na czas remontu
Liceum Ogólnokształcące nr VII zostało przeniesione na ul. Krochmalną. Przewodnicząca
Komisji Jadwiga Mach w imieniu swoim i członków Komisji Oświaty i Wychowania
pogratulowała Panu Kamilowi Koniecznemu Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady
Miasta Lublin przewodniczenia w XVI kadencji 2021-2022 MRML. Przewodnicząca
poprosiła o krótką informację odnośnie planów Młodzieżowej Rady Miasta. Pan Kamil
Konieczny Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin podziękował za gratulacje i
powiedział o planowanych działaniach. W tym roku MRML ma nowy statut. W poprzednim
statucie było 55 radnych w aktualnym statucie jest 50 radnych ustalonych statutowo z
uwagi na to, iż nie ma podwójnych mandatów w Zespołach Szkół. Aktualnie wybranych
jest 33 radnych w głosowaniu z dnia 25 października br zostało wybranych 17 pań i 16
panów, w dniu 7 grudnia br odbyły się wybory uzupełniające w 6 okręgach (ILO, VII LO,
Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Energetycznych, Prywatna Szkoła im. Mieszka I i w
Społecznym Liceum „Szansa”). Pan Kamil Konieczny dodał, iż powołano Prezydium
Młodzieżowej Rady Miasta oraz 3 rzeczników (prasowy, praw ucznia, ds równości). Na I
sesji MRML została podjęta uchwała w sprawie organizacji meczu charytatywnego, który
odbył się w niedzielę 12 grudnia br, na którym zostały zebrane dary dla Domu Dziecka w
Woli Gałęzowskiej które zostaną przekazane w najbliższą sobotę w dniu 18 grudnia br.
Przewodniczący MRML dodał, iż drużyną samorządowców kierował Stanisław Kieroński
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin. Na I sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin
wybrani zostali przedstawiciele do zespołu konsultacyjnego ds rankingu szkół oraz
udzielono kilku patronatów. Na II sesji MRML, która odbędzie się 27 grudnia 2021 roku w
radni MRML zapoznają się z Informacją o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2020/2021, projektem uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok, wybór komisji
tematycznych oraz informacja dotycząca lubelskich szkół. W dniu dzisiejszym odbyło się
spotkanie z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości w sprawie konsultacji społecznych
dotyczących Strategii Lublin 2030. W dniu 13 grudnia br MRML otrzymała list z Kancelarii
Premiera Rady Ministrów w sprawie zachęcenia szkół do uczestniczenia w Programie
mLegitymacja. Zgodnie z posiadaną informacją tradycyjne legitymacje szkolne będą
zastąpione mLegitymacją czyli legitymacja w smartfonie.
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Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach podziękowała Panu Kamilowi Koniecznemu
Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin za przedstawienie planu działania
MRML i jednocześnie zapraszając do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Oświaty i
Wychowania.
W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji podziękowała
wszystkim zebranym za udział w posiedzeniu i złożyła życzenia z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2022. Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/Jadwiga Mach
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