BRM-III.0012.6.2.2022
Protokół 43/VIII/2022
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 1 marca 2022 roku
W posiedzeniu, które odbyło się w Ratuszu (sala nr 2), uczestniczyło 11 radnych
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 16:45. Przewodnicząca przedstawiła porządek
posiedzenia i zaproponowała aby rozszerzyć porządek posiedzenia o dodatkowy punkt
dotyczący sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy. Przewodnicząca Komisji poinformowała o
projekcie uchwały w sprawie zerwania przez Miasto Lublin współpracy partnerskiej z
Miastem Brześć (Białoruś) na druku nr 1362-1 jak również o autopoprawkach na drukach
1335-2, 1336-2. Za poszerzeniem porządku obrad komisji w głosowaniu: 10 osób „za”,
komisja przyjęła zaproponowane zmiany wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego
realizacji. Na początku posiedzenia Komisji Pani Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin
poinformowała, iż w związku z odejściem na emeryturę Pani Mirosławy Puton, od 26
stycznia br., stanowisko dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości objął Pan Mariusz
Turczyn. Przewodnicząca Jadwiga Mach w imieniu całej Komisji pogratulowała awansu
życząc wszystkiego najlepszego, sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1335-1).
2. Projekt zmieniający uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia
2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1336-1).
3. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2021 roku
przez Gminę Lublin (druk nr 1334-1).
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1352-1).
5. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie (druk nr 13561).
6. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie (druk nr 13571).
7. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Lublinie (druk nr
1358-1).
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 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 1359-1).
9. Sprawy wniesione.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Informacja dotycząca sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy.
2. Projekt zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1335-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 1335-2).
3. Projekt zmieniający uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia
2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1336-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 1336-2).
-1-

4. Projekt uchwały w sprawie zerwania przez Miasto Lublin współpracy partnerskiej z
Miastem Brześć (Białoruś) (druk nr 1362-1).
5. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2021 roku
przez Gminę Lublin (druk nr 1334-1).
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1352-1).
7. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie (druk nr 13561).
8. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie (druk nr 13571).
9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Lublinie (druk nr
1358-1).
10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 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 1359-1).
11. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Informacja dotycząca sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zwróciła się z prośbą do Pana Mariusza Banacha,
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin o przekazanie
informacji dotyczącej
zagospodarowania czasu wolnego jak również możliwości edukacji dla dzieci i młodzieży
oraz osób które zdecydują się się pozostać w Lublinie. Pan Mariusz Banach Zastępca
Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż w tych wszystkich działaniach związanych z
przyjęciem uchodźców z Ukrainy, lubelskie placówki oświatowe odgrywają znaczącą rolę.
Już od pierwszych godzin wybuchu inwazji na Ukrainie miasto Lublin było przygotowane
na przyjęcie uchodźców w oparciu przede wszystkim o placówki oświatowe. Na chwilę
obecną przygotowane są łóżka w czterech placówkach oświatowych, piąta placówka
oświatowa jest w trakcie przygotowań do przyjęcia uchowców z Ukrainy. W kilku
lokalizacjach Lublina zostały uruchomione interwencyjne punkty noclegowe dla osób
uciekających przed wojną w Ukrainie. Na chwilę obecną może w nich znaleźć miejsce
ponad 500 osób. W rezerwie są kolejne lokalizacje gotowe do uruchomienia w miarę
potrzeb. Koordynacją zapewnienia wyżywienia oraz opieką nad osobami szukającymi tam
schronienia zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wspólnie z pracownikami
Centrum Interwencji Kryzysowej i wolontariuszami. W miejscach działają zespoły
pierwszego kontaktu świadczące pomoc psychologiczną i językową. Osoby, które przyjęły
pod swój dach osoby z Ukrainy również mogą liczyć na wsparcie. Pod numerem telefonu
882 431 094 można zgłaszać zapotrzebowanie na rzeczy niezbędne ukraińskim rodzinom.
Można także dzwonić na numer Caritas Archidiecezji Lubelskiej 451 168 789. Straż
Miejska w zwiększonej obsadzie, wspólnie z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego
(monitoring), na bieżąco sprawdza sytuację na głównych wjazdach do miasta, ulicach i
parkingach, by w razie takiej potrzeby kierować osoby potrzebujące pomocy do miejsca
tymczasowego zakwaterowania. Numer kontaktowy do Straży Miejskiej to 665 500 410.
Przyjmowanie darów koordynuje Polski Czerwony Krzyż. Numer kontaktowy do PCK: 81
532 08 27. Aktualne informacje o zbiórce potrzebnych rzeczy dostępne są na stronie
organizacji. Miasto wprowadza również ułatwienia dla obywateli Ukrainy w korzystaniu z
komunikacji miejskiej i miejsc parkingowych. Od 28 lutego, na podstawie zarządzenia
Prezydenta Miasta Lublin, obywatele Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych szukają
schronienia w naszym mieście, mogą podróżować nieodpłatnie komunikacją miejską w
Lublinie.
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Podstawę do bezpłatnych przejazdów stanowią posiadane dokumenty potwierdzające
obywatelstwo ukraińskie. Docelowo, na najbliższą sesję Prezydent skieruje uchwałę
regulującą kwestię zwolnienia z opłat za przejazdy środkami transportu miejskiego
obywateli Ukrainy. Trwa również przygotowanie projektu uchwały w zakresie zwolnienia z
opłaty za miejsca postojowe w Strefie Płatnego Parkowania. Zostanie on również
skierowany pod głosowanie na najbliższą sesję. Miasto Lublin zbiera również informacje
na temat możliwości zatrudnienia obywateli Ukrainy w firmach prowadzących działalność
gospodarczą w mieście Lublin lub w województwie lubelskim. Pracodawcy mogą zgłaszać
oferty pracy poprzez formularz dostępny pod linkiem. W formularzu, oprócz krótkiego
opisu firmy, pracodawca może określić profil poszukiwanych pracowników, a także
wskazać formy dodatkowego wsparcia, jakie jest w stanie zapewnić pracownikom i/lub ich
rodzinom. Wszystkie oferty zostaną przetłumaczone na język ukraiński i docelowo, wraz z
danymi kontaktowymi, umieszczone na stronie: www.gospodarczy.lublin.eu/ukraina.
Więcej informacji dla chętnych pracodawców udziela Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urzędu Miasta Lublin, e-mail: biznes@lublin.eu, tel. 81 466 25 08. Przy Centrum Kultury w
Lublinie działa Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie, który na bieżąco udziela
pomocy i informacji osobom z Ukrainy i koordynuje pracę organizacji pomocowych oraz
wolontariuszy. Pod specjalnie utworzonym numerem telefonu +48 533 39 15 69
wolontariusze udzielają informacji w zakresie spraw socjalno-bytowych, wsparcia
psychologiczno-medycznego oraz pomocy prawnej dla osób uciekających przed wojną w
Ukrainie. Numer alarmowy jest tylko dla osób z Ukrainy, które przekroczyły granicę i
potrzebują pomocy. Specjalny numer telefonu jest wyświetlany również na ekranach
informacyjnych miejskiego Systemu Zarządzania Ruchem. To przydatna informacja, dla
osób uciekających z Ukrainy, które docierają do Lublina samochodem. Organizatorami
Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie są Stowarzyszenie Homo Faber oraz
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza. Osoby i organizacje chcące włączyć się w pomoc
mogą znaleźć przydatne informacje na stronie Stowarzyszenia Homo Faber. Działania
lokalnego sztabu kryzysowego wspierają także miejskie instytucje kultury. Analizując
bieżącą sytuację, instytucje kultury miasta Lublin dostosowują swoje działania do potrzeb
uchodźców z Ukrainy. Galeria Labirynt oraz Fundacja Strefa Dorastania uruchomiły
świetlicę dla dzieci i młodzieży uchodźczej pochodzącej z Ukrainy. Świetlica będzie działa
w Piwnicy Labiryntu mieszczącej się w Galerii Labirynt przy ul. Popiełuszki 5 w Lublinie.
Zapewni opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie gdy osoby dorosłe będą potrzebowały
załatwić sprawy w urzędach i innych miejscach. Będą tam osoby, które znają język
ukraiński.
Harmonogram pracy świetlicy: od wtorku 1 marca do piątku 4 marca w godz. 9.00-16.00, a
w sobotę 5 marca i niedzielę 6 marca w godz. 12.00-16.00.
W Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) działa „Baza Matka”. To przyjazna,
sensoryczna sala dla dzieci z przestrzenią dla rodziców. Są tam zabawki, klocki,
przytulanki, materiały plastyczne i pomoce sensoryczne. Jest również kuchnia, internet,
komputer stacjonarny i drukarka, z których można skorzystać. „Baza Matka” działa
codziennie. Opieka nad dziećmi świadczona jest w godzinach 9.00-16.00. W sklepie
Warsztatów Kultury znajdują się wydawnictwa ukraińskich autorów, których możemy
wesprzeć zakupując ich publikacje w tym trudnym czasie. Obywatelom Ukrainy, którzy
przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i potrzebują lub będą
potrzebować pomocy medycznej, pomoc ta udzielana będzie identycznie, jak w przypadku
polskich pacjentów. Dotyczy to obywateli Ukrainy, którzy posiadają zaświadczenie
wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w
dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu
granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
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Szczegółowe informacje w tym zakresie, dostępne są na stronie internetowej NFZ/Oddział
Lublin. Wprowadzona została również możliwość szczepienia przeciwko Covid-19 dla
cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień.
Informacje o tym NFZ opublikował w języku ukraińskim na stronie Вакцинація проти
Covid-19 іноземців – громадян України. Poza godzinami pracy Podstawowej Opieki
Zdrowotnej (w nocy, w weekendy i święta) uruchomiona została również Teleplatforma
Pierwszego Kontaktu, działająca w języku ukraińskim: Телеплатформа першого
контакту.
Pan Michał Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury podziękował za wzorową współpracę
Prezydentowi Miasta Lublin, Zastępcom Prezydenta Miasta oraz Wydziałowi Oświaty i
Wychowania oraz wszystkim instytucjom zaangażowanym w tę pomoc. Na chwilę obecną
Miejska Biblioteka Publiczna w 6 filiach uruchomiła punkty w których prowadzone są
zajęcia dla dzieci z Ukrainy. Dyrektor Wydziału Kultury, zwrócił szczególną uwagę na
bibliotekę (Filia nr 9) przy ul. Krańcowej, w której znajduje się bogaty księgozbiór ukraiński
gdzie można założyć kartę biblioteczną i wypożyczać książki. W pozostałych instytucjach
uruchomione zostały 3 duże świetlice, na chwilę obecną łącznie miejsc dla osób z Ukrainy
we wszystkich świetlicach jest dla około 60 - 70 osób, które działają w Warsztatach Kultury
na Starym Mieście, w Centrum Kultury przy ul. Peowiaków i w Galerii Labirynt. Pan Michał
Karapuda, dyrektor Wydziału Kultury dodał, iż zbiórki darów prowadzone są we wszystkich
instytucjach kulturalnych. Radny Zdzisław Drozd zapytał o możliwość pracy i finansowania
nauczycieli dwujęzycznych z Ukrainy. Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta
Lublin wyjaśnił, iż Lubelski Kurator Oświaty prowadzi bazę nauczycieli znających język
ukraiński. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy propozycję pracy dla 40 stażystów ze
znajomością języka ukraińskiego na stanowisko nauczyciela lub asystenta języka
ukraińskiego dodając iż asystenci języka zatrudniani są z Kodeksu Pracy i nie muszą mieć
kwalifikacji pedagogicznych. Pan Przemysław Czarnek Minister
Edukacji i Nauki
zobowiązał się do zwiększenia subwencji oświatowej. W miarę potrzeb będą tworzone
oddziały przygotowawcze w których dzieci z Ukrainy będą uczyły się języka polskiego a po
jego ukończeniu zgodnie ze swoim wiekiem i rozpoznanymi potrzebami będą przechodzić
na odpowiedni poziom edukacji. Radny Leszek Daniewski zapytał o punkty gdzie można
dostarczać produkty żywnościowe. Pan Mariusz Banach wyjaśnił, iż materiały
żywnościowe przyjmowane są w PCK przy ul. Stefczyka w Lublinie, natomiast czyste lub
nowe rzeczy takie jak: koce, kołdry, poduszki, prześcieradła, poszwy, ręczniki, śpiwory,
naczynia jednorazowe można przynosić do hali Browaru Perła przy ul. Bernardyńskiej 15
w Lublinie w godzinach 8:00-21:00. W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja wysłuchała i
przyjęła informację dotyczącą sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy.
Ad 2. Projekt zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr 1335-1) wraz
z autopoprawką (druk nr 1335-2).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z
autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Projekt zmieniający uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16
grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1336-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 1336-2).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały wraz z autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z
autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”,
4 „wstrzymujących się”.
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Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zerwania przez Miasto Lublin współpracy partnerskiej z
Miastem Brześć (Białoruś) (druk nr 1362-1).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2021 roku
przez Gminę Lublin (druk nr 1334-1).
W związku z brakiem pytań do powyższej informacji, Przewodnicząca Komisji
zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą
wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych w 2021 roku przez Gminę Lublin.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w
najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1352-1).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 11 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujący się”.
Ad 7. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 14 w Lublinie (druk nr
1356-1).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.
Ad 8. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola nr 26 w Lublinie (druk nr
1357-1).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.
Ad 9. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Lublinie (druk
nr 1358-1).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”.
Ad 10. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie 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 1359-1).
W związku z brakiem pytań do projektu uchwały Przewodnicząca Komisji poddała projekt
uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 10 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący się”.
Ad 11. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poinformowała
o pismach, które wpłynęły do Komisji Oświaty i Wychowania.
- Odpowiedź na dezyderat Komisji Oświaty i Wychowania z dnia 25.01.2022 r. w sprawie
remontu w Szkole Podstawowej nr 15.
- List otwarty Szkoły Podstawowej Nr 25 do społeczności Szkoły Podstawowej nr 19 w
Lublinie z dnia 28.01.2022 roku.
Radny Leszek Daniewski poinformował członków Komisji, iż w sekretariacie Biura Rady
Miasta jest możliwość podpisania projektu stanowiska Rady Miasta Lublin z dnia 3 marca
2022 roku, w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę na druku 1365-1.
-5-

Radny Zbigniew Jurkowski zachęcał młodzież z lubelskich szkół do wzięcia udziału w
organizacji XII Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych, który odbędzie się 12
czerwca br.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
zebranym za udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

- 6-

