BRM-III.0012.6.3.2022
Protokół 44/VIII/2022
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 29 marca 2022 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. Nieobecny był radny Leszek
Daniewski i radny Zbigniew Ławniczak. 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 17:05. Przewodnicząca przedstawiła porządek
posiedzenia i zaproponowała aby rozszerzyć porządek posiedzenia o projekt uchwały w
sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem części nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1397-1) wraz z autopoprawką (druk nr 13972). Za poszerzeniem porządku obrad komisji w głosowaniu: 8 osób „za”, komisja przyjęła
zaproponowane zmiany wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach powitała i przedstawiła rodziców i Panią Hannę
Czaban, maturzystkę Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego „Paderewski” w
Lublinie, autorkę książki „Cały ten czas”. Pani Hanna Czaban podziękowała za
zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty i Wychowania i opowiedziała o swojej pasji
literackiej. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach w imieniu Komisji Oświaty i
Wychowania Rady Miasta Lublin odczytała list gratulacyjny skierowany do rodziców jak
również do Pani Hani Czaban, wręczając drobne upominki.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr
1406-1).
2. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Przedszkolnemu nr 2 w Lublinie
(druk nr 1394-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1394-2).
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr
1395-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1
lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1396-1).
5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata
2022-2023 (druk nr 1374-1).
6. Informacja dotycząca sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy.
7. Sprawy wniesione.
Porządek posiedzenia po zmianach:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk nr
1406-1).
2. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Przedszkolnemu nr 2 w Lublinie
(druk nr 1394-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1394-2).
3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr
1395-1).
4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1

lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1396-1).
5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata
2022-2023 (druk nr 1374-1).
6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1397-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 1397-2).
7. Informacja dotycząca sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy.
8. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok (druk
nr 1406-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do powyższego projektu uchwały.
Pani Lucyna Sternik, Skarbnik Miasta Lublin poinformowała, iż przedłożony projekt uchwały
dotyczy wprowadzenia upoważnienia dla Prezydenta Miasta Lublin do dokonywania zmian w
planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działaniami klasyfikacji
budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Proponowane upoważnienie wynika z art.
111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W celu usprawnienia procesu
planowania, a następnie realizacji zadań na rzecz uchodźców z Ukrainy, proponuje się
udzielenie upoważnienia dla Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w budżecie w
zakresie zaproponowanym w projekcie uchwały w treści dodanego w § 13 ust. 4. W związku
z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”,
1 „wstrzymujący się”.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi Przedszkolnemu nr 2
w Lublinie (druk nr 1394-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1394-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr
1395-1).
Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania
poinformowała, iż do publicznych przedszkoli na terenie miasta Lublin uczęszcza 8600
wychowanków a ponad 4 tys dzieci uczęszcza do przedszkoli niepublicznych. Na chwilę
obecną do obwodowych szkół podstawowych jest zapisanych 1790 uczniów natomiast
około 1200 uczniów będzie rekrutować na wolne miejsca. W związku z brakiem
dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:
9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z
dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 1396-1).
Pan Mariusz Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż powyższy
projekt uchwały, podyktowany jest potrzebą udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy.

Przedmiotem regulacji jest zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego do 31 sierpnia 2022 roku, obywateli Ukrainy, którzy z powodu działań
wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzice dzieci, które
otrzymały nr PESEL mogą się starać o finansowanie obiadów z Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie. W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały
pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie
w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 5. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin na lata
2022-2023 (druk nr 1374-1).
Powyższy projekt uchwały został zaopiniowany jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu:
9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w
najem części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1397-1) wraz z
autopoprawką (druk nr 1397-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie w głosowaniu: 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.
Ad 7. Informacja dotycząca sytuacji dzieci uchodźców z Ukrainy.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach poprosiła o przekazanie informacji dotyczącej
edukacji i spędzania wolnego czasu przez dzieci uchodźców z Ukrainy. Pan Mariusz
Banach Zastępca Prezydenta Miasta Lublin poinformował, iż w 11 obiektach szkolnych
znajdują się miejsca noclegowe dla uchodźców z Ukrainy. Od wtorku 29 marca br, W
Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie, w Zespole
Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie, został utworzony drugi
punkt Centrum Pomocy Obywatelom Ukrainy gdzie są przyjmowane wnioski o nadanie
numeru PESEL, jak również stanowisko Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. We
wszystkich punktach pobytowych w Lublinie nocuje około 1200 osób. Liczba osób
nocujących w szkołach systematycznie spada. Na dzień 28 marca br, do szkół zostało
przyjętych około 1600 dzieci i wychowanków w tym 300 dzieci do oddziałów
przedszkolnych (dzieci dopisywane są do istniejących oddziałów). Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin dodał, iż na chwilę obecną odziały przygotowawcze znajdują się w SP nr 34
(4 oddziały), SP nr 25 jak również w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów (2
oddziały), trwają rozmowy z Państwową Szkołą Budownictwa i Geodezji. Pan Mariusz
Banach podkreślił, iż z naszego punktu widzenia jeśli chodzi o proces integracji
skuteczniejsze jest przyjmowanie dzieci uchodźców do istniejących już klas. Polskie dzieci
nie dopłacają do dzieci ukraińskich ponieważ dzieci ukraińskie mają przyznaną subwencję.
Przyjęcie każdego ukraińskiego dziecka do naszych szkół, wiąże się ze wzrostem
subwencji oświatowej. Ministerstwo Edukacji zgodziło się na comiesięczne przeliczanie
kwoty subwencji na podstawie systemu informacji oświatowej. Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin poinformował, iż w dniu 14 marca 2022 roku Prezydent Miasta Lublin
powołał Pana Andrzeja Wojewódzkiego na stanowisko Pełnomocnika ds. pomocy
obywatelom Ukrainy uciekającym przed działaniami wojennymi. Do zadań Pełnomocnika
należy w szczególności: koordynowanie we współpracy z Miejskim Centrum Zarządzania
Kryzysowego działań w zakresie przygotowania, wyposażenia i funkcjonowania miejsc
zakwaterowania tworzonych przez Miasto; przygotowanie i wdrażanie procesów
związanych z obsługą administracyjną uchodźców oraz koordynowanie we współpracy z
właściwymi wydziałami i jednostkami Urzędu Miasta Lublin pomocy charytatywnej od
podmiotów
zewnętrznych. Przewodnicząca
Komisji
Jadwiga
Mach
poprosiła
o uzupełnienie informacji dotyczącej zatrudnienia obywateli z Ukrainy. Pani Ewa
Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania poinformowała, iż
przepisy dotyczące kształcenia cudzoziemców w tym dzieci z Ukrainy mówią o tym, że w

szkołach ogólnodostępnych w których się kształcą jak również w oddziałach
przygotowawczych, zatrudnia się osobę nie będącą nauczycielem w charakterze
asystenta, natomiast jeśli chodzi o stanowisko to przyporządkowuje się stanowisko
pomocy nauczyciela. W dniu dzisiejszym tj 29 marca br, o godz. 14:00 m iasto Lublin oraz
Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej podpisały umowę o współpracy, dla ponad 50
osób z Ukrainy. Opieką asystenta z Ukrainy objęto 39 lubelskich szkół, w tym 31 szkół
podstawowych i 8 ponadpodstawowych. W zależności od liczby dzieci z Ukrainy uczących
się w danej szkole, przydzielono jednego lub dwóch asystentów. Dodatkowo jedna osoba
w roli koordynatora wszystkich asystentów pracować będzie w Wydziale Oświaty i
Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Praca asystenta z Ukrainy będzie wykonywana przez
6 godzin dziennie (30 tygodniowo) przez 3 miesiące. Do udziału w projekcie ukraińscy
nauczyciele zgłosili się przez ankiety dystrybuowane przez Lubelski Społeczny Komitet
Pomocy Ukrainie i Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin. Program „Cash for
Work” ma na celu wsparcie samorządów i organizacji pozarządowych w rozszerzeniu
działań na rzecz uchodźców z Ukrainy. Jest on realizowany przez Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej (PCPM) we współpracy z Miastem Lublin oraz Lubelskim
Społecznym Komitetem Pomocy Ukrainie. Fundacja PCPM wypłaca wynagrodzenie, a
samorząd lub inna organizacja partnerska jest odpowiedzialna za ustalanie zadań dla
pracownika i nadzór nad jego codzienną pracą. Pan Michał Karapuda, dyrektor Wydziału
Kultury podziękował za wzorową współpracę pomiędzy Wydziałem Kultury, Wydziałem
Sportu, instytucjami miejskimi, Organizacjami Pozarządowymi, Społecznym Komitetem
Pomocy Ukrainie działającym w Centrum Kultury, za współpracę ze szkołami zwłaszcza z
punktami noclegowymi, które zostały w szkołach utworzone, dyrektorom szkół. Dyrektor
Wydziału Kultury poinformował, iż w dniu 24 lutego br, zostały natychmiast uruchomione 3
świetlice działające w Warsztatach Kultury, Centrum Kultury i w Galerii Labirynt. Obecnie
na terenie miasta działa 6 punktów pomocowych. W Warsztatach Kultury jest punkt
pomocowy dla dorosłych, dzieci i młodzieży. W ramach tych świetlic działa również
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci przy ul. Narutowicza 54 jak również 2 punkty, które działają
w Dzielnicowym Domu Kultury Węglin i w Dzielnicowym Domu Kultury Bronowice. Pan
Michał Karapuda poinformował również o zajęciach organizowanych dla dzieci ukraińskich
w Miejskiej Bibliotece Publicznej (filia nr 1, 2, 6, 29, 32, 40) a szczególne znaczenie ma
filia nr 9 przy ul. Krańcowej w Lublinie gdzie znajduje się księgozbiór ukraiński. Miasto
wspiera działania związane z organizowaniem noclegu uchodźcom z Ukrainy w domach
prywatnych. Za pośrednictwem Contact Center - 81 466 1000 można zgłosić pokój,
mieszkanie, dom na czasowy pobyt dla obywateli Ukrainy. Dane zostaną wykorzystane w
celach kontaktowych w ramach działań podejmowanych przez Fundację Kultury Duchowej
Pogranicza. Zgłoszeń przez Contact Center można dokonywać od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.45-15.15. Dyrektor Wydziału Kultury podkreślił, iż działania Warsztatów
Kultury przekazały prawie 150 książek z którego dochód został przeznaczony na rzecz
wsparcia tych działań jak również innowacyjny projekt „szufladziarze” i zachęcenie
lubelskich dzieci do przekazania swoich zabawek i przekazanie do świetlic w których
przebywają dzieci ukraińskie. Pan Michał Karapuda poinformował również i zaprosił na
wydarzenia, które będą miały miejsce w najbliższy piątek 1 kwietnia br, o godz. 19 w
Bazylice Ojców Dominikanów gdzie odbędzie się koncert tradycyjnych pieśni Ukrainy,
organizowany przez Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, w dniu 9 kwietnia br,
odbędzie się charytatywny koncert w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Przyrodniczego „Dla przyjaciół”, realizowany przez Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im.
Wandy Kaniorowej na którym wystąpią wszystkie zespoły folklorystyczne Zespół Pieśni
i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Zespół Tańca Ludowego UMCS
im. Stanisława Leszczyńskiego, Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej, Zespół Pieśni i Tańca
„Dąbrowica”, Zespól Tańca Ludowego „Leszczyniacy” ze Świdnika. Wstęp na koncert

możliwy będzie po zakupie cegiełki (w cenie min. 40zł) w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca
„Lublin” przy ul. Żołnierzy Niepodległej 3, od poniedziałku 4 kwietnia w godz. 8:00-16:00.
Cały dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie. Miasto
stara się koordynować i wspierać działania, które są podejmowane przez inne organizacje
i instytucje na terenie miasta nie tylko miejskie ale także marszałkowskie, ministerialne czy
akademickie. Jesteśmy w stałym kontakcie z Akademickim Centrum Kultury i Mediów
UMCS „Chatka Żaka” które przygotowuje pomoc dla starszych dzieci i młodzieży gdzie
działa sztab pomocy studentom z Ukrainy. Takie wsparcie organizowane jest również
przez Społeczne Ognisko Baletowe i Muzeum Narodowe w Lublinie. Pan Michał Karapuda
poinformował o prowadzonych zbiórkach finansowych, darach, produktów pierwszej
potrzeby, dary żywnościowe długoterminowe, kosmetyki, środki opatrunkowe. Prezydent
Miasta Lublin wystosował apel do miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Lublina o
udzielenie wszelkiej możliwej pomocy szczególnie tym, którzy znajdują się nadal w
Ukrainie. W efekcie do naszego miasta trafiają z całej Europy transporty z
najpotrzebniejszymi produktami, zarówno od miast, które odpowiedziały w ten sposób na
apel Prezydenta, jak i od międzynarodowych organizacji pozarządowych i agend
rządowych. W ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy do Lublina trafiły transporty z
najbardziej potrzebnymi produktami, m.in z: Francji (17 tirów), Niemiec (13), Szwajcarii
(11), Włoch (3 ), Wielkiej Brytanii (1). W najbliższych dniach dotrą kolejne transporty z
pomocą. Pomoc ta jest przekazywana do Ukrainy. Z Lublina do miast ukraińskich
wyjechało już 40 transportów. Ponadto Stowarzyszenie Förderverein Münster-Lublin
zebrało kwotę 60 tys. euro, którą przekazało lubelskim organizacjom pozarządowym
działającym w ramach Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie w naszym mieście.
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach przedstawiła Panią Innę Kasprowicz, która w dniu
dzisiejszym została zatrudniona w Wydziale Oświaty i Wychowania.
Pan Kamil Konieczny Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, poinformował o
współpracy z Europejską Stolicą Młodzieży i pomyśle stworzenia planu miejsc przyjaznych
dla młodzieży, który zostanie przetłumaczony na język ukraiński i angielski, jak również o
planach zorganizowania „ogólnego dnia sportu” w którym udział wezmą również dzieci i
młodzież z Ukrainy. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zwróciła się z prośbą do Pana
Michała Karapudy, dyrektora Wydziału Kultury o umożliwienie wzięcia udziału w zajęciach
kulturalnych nie tylko mieszkańców Lublina ale także zachęcać dzieci, młodzież i osoby
dorosłe z Ukrainy. Pan Michał Karapuda dodał, iż Teatr Andersena, Zespół Pieśni i Tańca
i pozostałe instytucje miejskie, są zaangażowane w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Miasto
podejmuje również działania na rzecz włączania poprzez kulturę obywateli i obywatelek
Ukrainy w życie miasta. Jednym z nich jest spilnakultura.pl – nowo utworzona platforma
informacji działań kulturowych, dostępna dla osób ukraińsko języcznych. Strona
internetowa funkcjonuje przy Centrum Kultury. Pracownicy ukraińskiej kultury, animatorzy,
edukatorzy i wszystkie osoby zainteresowane mogą kontaktować się z administratorami
platformy za pośrednictwem adresu spilnakultura@ck.lublin.pl. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach zaproponowała aby zapisać w protokole, iż
Komisja zapoznała się z Informacją dotyczącą dzieci uchodźców z Ukrainy.
Ad 8. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Pan Kamil Konieczny Przewodniczący MRML
poinformował, iż na Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w dniu dzisiejszym (29 marca
r.), została podjęta zmiana w uchwale w sprawie zmiany uchwały nr 50/IV/2022
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i
młodzieży Lublina.

Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
zebranym za udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

