BRM-III.0012.6.1.2022
Protokół 42/VIII/2022
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 25 stycznia 2022 roku
W zdalnym posiedzeniu, uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą
obecności (zał. nr 1 i 2) stanowiąc quorum niezbędne do opiniowania spraw objętych
porządkiem posiedzenia. 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 zdalnym posiedzeniu Komisji.
Radny Leszek Daniewski poinformował, iż 28 lat temu Pan Leszek Bobrzyk, Prezydent
Miasta Lublina powołał Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę na stanowisko dyrektora Wydziału
Oświaty i Wychowania. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach w imieniu całej Komisji
złożyła gratulacje Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce, dyrektorowi Departamentu Wydziału
Oświaty i Wychowania. Komisja nie wniosła uwag do tak przedstawionego porządku obrad,
wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz
zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale (druk nr 1313-1).
2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 1326-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie (druk
nr 1327-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie (druk
nr 1328-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 13231).
6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin (druk nr 1329-1).
7. Informacja w sprawie wydanej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19 im.
Józefa Czechowicza w Lublinie z dniem 31 sierpnia 2022 roku.
8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta
Lublin w 2021 roku.
9. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie wchodzącym
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie oraz
zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w tym oddziale (druk nr 1313-1).
Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował członków Komisji,
iż klasy wojskowe wpisały się na trwałe w pejzaż lubelskiej oferty oświatowej. W ramach
programu w latach 2018 - 2021 szkoła otrzymała dotacje celowe z Ministerstwa Obrony
Narodowej. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła o krótką informację
dotyczącą kosztu nauki jednego ucznia. Pan Wojciech Kalicki, dyrektor Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie poinformował, iż w obecnej sytuacji pandemicznej
trudnej dla ZSO nr 1 a w szczególności dla klas wojskowych, szkoła uczestniczyła w
trzech wydarzeniach ogólnopolskich. W miesiącu sierpniu ubiegłego roku, szkoła
reprezentowała całe województwo lubelskie uczestnicząc w VI ogólnopolskim zlocie klas

mundurowych w Wędrzynie. Kompania honorowa XIV LO została zaproszona na
ogólnopolskie obchody święta Wojska Polskiego, natomiast we wrześniu XIV LO zostało
zaproszone do Kielc na inaugurację roku szkolnego klas mundurowych w Polsce podczas
XXIX Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego. Zezwolenie na utworzenie
oddziału przygotowania wojskowego wydawane jest w formie decyzji administracyjnej
przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek składany przez organ prowadzący szkołę.
Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, złożenie wniosku zostało zastrzeżone do kompetencji
Rady Miasta. Wniosek, zgodnie z zapisami ustawy, określa datę rozpoczęcia
funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego oraz organizację kształcenia w tym
oddziale. Do wniosku dołącza się opinię rady pedagogicznej. Jednocześnie warunkiem
koniecznym pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest złożenie przez organ prowadzący
zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych
oddziałach szkoły. Złożenie takiego zobowiązania zgodnie z ustawą Prawo oświatowe
należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta. Według szacunków dyrektora Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie miesięczny koszt kształcenia jednego ucznia w
XIV Liceum Ogólnokształcącym w roku 2021 wyniósł ok. 737 zł. Szacowany miesięczny
koszt kształcenia jednego ucznia w oddziale przygotowania wojskowego wyniósłby w
klasie I – ok. 759 zł, w klasie II – ok. 781 zł, w klasie III – ok. 803 zł, w klasie IV – ok. 773
zł. W XIV Liceum Ogólnokształcącym od 1 września 2009 r. prowadzona jest innowacja
pedagogiczna polegająca na utworzeniu „klas wojskowych”, w których oprócz
obowiązkowych zajęć edukacyjnych były realizowane dodatkowe zajęcia – edukacja
wojskowa, wprowadzone zgodnie z ramowym planem nauczania z limitu godzin
przeznaczonych do dyspozycji dyrektora szkoły. Innowacja ta uzyskała akceptację
Lubelskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W roku szkolnym
2017/2018 XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie jako jedna z 55 szkół w Polsce
rozpoczęło realizację I edycji pilotażowego programu Ministerstwa Obrony Narodowej
„Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W kolejnym roku szkoła została
zakwalifikowana do udziału w II edycji programu, a w ubiegłym roku szkolnym realizowała
III edycję programu. Program pilotażowy obejmował w każdej edycji cztery oddziały XIV
Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. W ramach programu w latach 2018 - 2021 szkoła
otrzymała dotacje celowe z Ministerstwa Obrony Narodowej w łącznej wysokości 615
501,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na zakup umundurowania dla uczestników
wszystkich edycji pilotażu, sprzętu treningowego wykorzystywanego na przedmiotach:
edukacja wojskowa, wychowanie fizyczne, strzelectwo sportowe oraz sztuki walki, jak
również na dofinansowanie obozu sportowo-wojskowego. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
„wstrzymujący się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 1326-1).
Pan Mariusz Banach, Zastępca Prezydent Miasta Lublin, poinformował członków Komisji,
o zamiarze budowy nowej szkoły w dzielnicy Węglin Południowy. W chwili obecnej, władze
miasta są na etapie zakupu działki o powierzchni 1,5 ha przy ul. Jemiołuszki w Lublinie z
przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
poinformował o podziale obwodu Szkoły Podstawowej nr 58 i przeniesienie dużej części
tego obwodu do obwodu Szkoły Podstawowej nr 50. Szkoła Podstawowa nr 50 jest szkołą
dobrze postrzeganą wśród lubelskich szkół podstawowych. Pan Mariusz Banach,
poinformował o odbytych rozmowach z Radą Rodziców SP nr 58 oraz z Radą Dzielnicy
Węglin Południowy, dodając, iż Rada Dzielnicy wystosowała pismo dotyczące
przeorganizowania komunikacji miejskiej. W dniu 3 lutego br, odbędzie się spotkanie z
Radą Dzielnicy z Zarządem Transportu Miejskiego dotyczące dowożenia uczniów do

Szkoły Podstawowej nr 50. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin podziękował Panu
Markowi Błaszczakowi dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 58 w Lublinie przy ul Berylowej
oraz Panu Ryszardowi Pawce, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie za pomoc w pracach nad
powyższym projektem uchwały. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu
Oświaty i Wychowania szczegółowo omówiła plan sieci szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów. W związku z
brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 10 „za”,
0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie
(druk nr 1327-1).
Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin odniósł się do obydwu projektów
dotyczących zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 14 i nr 26 w Lublinie. Zastępca
Prezydenta poinformował, iż odbyło się spotkanie z Panią Edytą Waryszak, dyrektorem
Przedszkola nr 26 oraz Anastazją Dorotą Minik, dyrektorem Przedszkola nr 14 na którym
ustalono, iż połączenie tych dwóch przedszkoli w zespół przedszkolny będzie
najkorzystniejsze. Pan Mariusz Banach dodał, iż do Kuratorium Oświaty oraz do
Prezydenta Miasta wpłynęło blisko 180 skarg dotyczących niezadowolenia z ulokowania
oddziałów przedszkolnych w VII LO. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor
Departamentu Oświaty i Wychowania dodała, iż w dniu 24 stycznia br, odbyło się
spotkanie z Panem Piotrem Szczepanikiem, Lubelskim Wicekuratorem Oświaty. Pani
Anastazja Dorota Waryszak, dyrektor Przedszkola nr 14 poinformowała, iż odbyło się kilka
spotkań dotyczących zamiaru przeniesienia Przedszkoli nr 14 i 26 na ul. Farbiarską. W
związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie
(druk nr 1328-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w
najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr
1323-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwoju miasta Lublin (druk nr 1329-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu:
8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 7. Informacja w sprawie wydanej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19
im. Józefa Czechowicza w Lublinie z dniem 31 sierpnia 2022 roku.
Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta oraz Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka
dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania szczegółowo omówili informację dotyczącą
wydanej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej nr 19. Zastępca Prezydenta
Miasta poinformował o negatywnej opinii dotyczącej likwidacji SP nr 19 im. Józefa
Czechowicza w Lublinie z dnia 17 stycznia br, przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poinformowała o pozytywnej opinii uchwały RML
przez Związek Zawodowy „Solidarność” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego jak
również o negatywnej opinii wydanej przez Forum Związków Zawodowych. W związku z

brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z informacją w sprawie wydanej opinii dotyczącej likwidacji Szkoły
Podstawowej nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.
Ad 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta
Lublin w 2021 roku.
W związku z brakiem uwag do powyższego sprawozdania, Przewodnicząca Komisji
zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności
Komisji Oświaty i Wychowania za 2021 rok.
Ad 9. Sprawy wniesione.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poinformowała o treści pisma skierowanego do
Komisji Oświaty i Wychowania z dnia 13 grudnia 2021 roku przez Radę Rodziców Szkoły
Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie. Po wysłuchaniu Pana Adama Szymali,
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 15 oraz przedstawicieli Rady Rodziców Komisja Oświaty
i Wychowania zwróciła się do Pana Prezydenta Miasta Lublin z dezyderatem w sprawie
pilnego remontu w Szkole Podstawowej nr 15 polegającego na dokończeniu odwodnienia
budynku szkoły oraz przeniesienia biblioteki szkolnej na I piętro, w celu organizacji zajęć
klas I-III na jednym poziomie tj. parterze.
Komisja przyjęła powyższy dezyderat w głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
zebranym za udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk
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