BRM-III.0012.6.5.2022
Protokół 46/VIII/2022
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 26 kwietnia 2022 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. 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 16.50. Przewodnicząca powitała członków komisji
oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca przedstawiła porządek
obrad oraz poinformowała o autopoprawkach na druku nr 1412-2 i 1413-2. Radni
jednogłośnie w głosowaniu: 10 osób „za”, pozytywnie przyjęli zaproponowane zmiany w
porządku posiedzenia wobec czego Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31.12.2021 rok (druk nr 1407-1).
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1411-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 1412-1).
4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16
grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1413-1).
5. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1408-1).
6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1409-1).
7. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Lublinie na lata 2021-2025 (druk nr 1410-1).
8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 516/XIII/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 14181).
9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 14251).
10. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Informacja o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31.12.2021 rok (druk nr 1407-1).
W związku z brakiem pytań, Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w
protokole, iż Komisja zapoznała się i przyjęła Informację o stanie mienia Gminy Lublin na
dzień 31.12.2021 rok.
Ad 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok (druk nr 1411-1).
Przewodnicząca Komisji poddała Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za
2021 rok pod dyskusję. Radny Zdzisław Drozd zapytał czy wszystkie zadania inwestycyjne
i remontowe z zakresu oświaty zostały zrealizowane w 2021 roku. Przewodnicząca
Komisji poprosiła o procentową wartość zrealizowanych inwestycji w aspekcie wartości
finansowych. Na pytanie Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania Pan Mariusz
Banach zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż na chwilę obecną nie jest w stanie
dokładnie odpowiedzieć i zobowiązał się do przygotowania i przekazania odpowiedzi na
piśmie. Pani Agnieszka Pawelec zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów
wyjaśniła, iż IV LO jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na budowę prac

termomodernizacyjnych, gdzie po uzyskaniu pozwolenia można będzie przystąpić do prac
termomodernizacyjnych. W zakresie remontów w LO nr V złożone są dwa projekty, jeden
projekt dotyczy termomodernizacji zaś drugi projekt dotyczy remontu boisk w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji zapytała o
realizację projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego z lat ubiegłych,
dotyczący Przedszkola nr 5 przy ul. Spokojnej jak również o boiska przy SP nr 31, z uwagi
na zaplanowaną realizację tych zadań w 2021 roku i kontynuację w roku bieżącym. Pan
Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej wyjaśnił, iż zadanie zgłoszone do BO
dotyczące budowy placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 jest w trakcie realizacji i niedługo
zostanie oddane do użytku. Pan Piotr Choroś wyjaśnił, iż zadanie zgłoszone do BO przy
SP nr 31 jest zakończone i oddane do użytku. Radny Zdzisław Drozd potwierdził, iż boisko
jest już odebrane i oddane do użytku. Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie
dlaczego w tak niskim stopniu procentowym jest zrealizowane zadanie z działu
„edukacyjna opieka wychowawcza” dodając, iż pomimo nauki zdalnej problemy dzieci i
młodzieży są bardzo istotne i każdy z nas spotyka się ze zwiększeniem tych problemów i z
potrzebą objęcia opieką większej grupy dzieci i młodzieży. Zastępca Prezydenta Miasta
Lublin odpowiedział, że w chwili obecnej Poradnie rozpatrują wnioski i prowadzą badania
w kontekście wydawania opinii i orzeczeń. Pan Mariusz Banach poinformował, o nowym
projekcie ustawy związanym z wprowadzeniem standardów pomocy psychologicznopedagogicznej dodając, iż w chwili obecnej nowy projekt ustawy jest konsultowany z
korporacjami samorządowymi. Kolejne pytanie Przewodniczącej Komisji dotyczyło
przeznaczenia kwoty około 7mln zł na projekt edukacyjny realizowany przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki - „Laboratoria Przyszłości” czy to zadanie zostało zrealizowane w całości.
Pani Marzena Kłało zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania poinformowała, iż
program „Laboratoria Przyszłości” jest realizowany zgodnie z planem do 31 sierpnia br.,
wartość całego zadania wynosi około 7,5 mln zł, z tego 40% było wydatkowane w roku
2021 w kwocie około 3 mln zł, natomiast 60% będzie wydatkowane do końca sierpnia
2022 roku. W związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok pod głosowanie. Powyższe
sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3
„wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok (druk nr 1412-1)
wraz z autopoprawką (druk nr 1412-2).
Pani Jadwiga Mach - Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do
powyższego projektu uchwały wraz z autopoprawką. Pan Mariusz Turczyn, dyrektor
Wydziału Budżetu i Księgowości poinformował, iż w przedłożonej autopoprawce dokonuje
się następujących zmian. W zakresie dochodów proponuje się zwiększenie planowanych
dochodów budżetu miasta w zakresie dotacji celowych i innych środków na realizację
zadań własnych o kwotę 60.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków z Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych, z tego na: Program
powszechnej nauki pływania „Umiem pływać" - 30.000,00 zł oraz zajęcia sportowe dla
uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej - 30.000,00 zł. Po stronie
wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna proponuje się zwiększenie o kwotę
3.000,00
zł
planowanych wydatków na działania z zakresu współpracy z organizacjami
pozarządowymi
i
partycypacji
społecznej
z
przeznaczeniem na
badanie
potrzeb młodzieży w dzielnicy w zakresie zajęć dodatkowych, kulturalnych i sportowych
w nawiązaniu do wydarzeń związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 zadanie
zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie. W dz. 758 - Różne rozliczenia
proponuje się zmniejszenie o kwotę 231.000,00 zł, z tego: rezerwy celowej na zadania
zgłaszane w ramach zielonego budżetu o kwotę 200.000,00 zł rezerwy ogólnej o kwotę
20.000,00 zł, rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta o

kwotę 11.000,00 zł, z tego 3000,00 zł dla Dzielnicy Hajdów-Zadębie. Kolejne zwiększenie
proponuje się w dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 4.000,00 zł planowanych
wydatków na programy polityki zdrowotnej z przeznaczeniem na organizację
spotkań promujących zdrowe żywienie dla dzieci z dzielnicy jest to również zadanie
zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska proponuje się zwiększenie planowanych wydatków majątkowych
o kwotę 200.000,00 zł w wyniku wprowadzenia środków na realizację zadania w ramach
zielonego budżetu V - przebudowa skweru im. bł. ks. A. Zawistowskiego obejmującego
budowę alejek, małą architekturę, nasadzenia zieleni oraz roboty towarzyszące.
W dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - proponuje się zwiększenie
o kwotę 24.000,00 zł, z tego: dotacji podmiotowej dla Dzielnicowego Domu Kultury
„Węglin" o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydawania kwartalnika
„GO" jest to zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstantynów, zwiększenie środków
na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków
o kwotę 20.000,00 zł w celu uzupełnienia środków na prace konserwatorskie. W dz. 926 Kultura fizyczna proponuje się zwiększenie o kwotę 60.000,00 zł planowanych wydatków
na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów w wyniku wprowadzenia środków z
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, z tego na: zajęcia sportowe z elementami
gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - 30.000,00 zł oraz Program „Umiem pływać" 30.000,00 zł. Przewodnicząca Komisji podziękowała Panu Mariuszowi Turczynowi,
dyrektorowi Wydziału Budżetu i Księgowości za wprowadzenie do powyższego projektu
uchwały wraz z autopoprawką i poddała projekt uchwały pod dyskusję. Radny Leszek
Daniewski zapytał dyrektora Biura Partycypacji Społecznej czy jest możliwość jakaś
szansa aby projekt D-51 „Niezatapialni” zgłoszony w VIII edycji Budżetu Obywatelskiego
nie został zrealizowany, dodając że projekt ten nie ma nic wspólnego z Dzielnicą
Zemborzyce. Radny Leszek Daniewski proponuje aby środki z tego projektu D-51
„Niezatapialni” (350 tys zł) przeznaczyć na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży. Pan
Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej wyjaśnił, iż projekt „Niezatapialni” jest
w trakcie realizacji. Na etapie oceny formalnej projektów można dyskutować z
mieszkańcami o możliwościach realizacji z osobami, które zgłaszają ten projekt, natomiast
w momencie dopuszczenia projektu do głosowania, zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym ani Prezydent Miasta ani Rada Miasta Lublin nie ma prawa dokonywać korekt w
projektach wybranych przez mieszkańców. Radny Leszek Daniewski zwrócił się z prośbą
do dyrektora Biura Partycypacji Społecznej żeby nie dopuszczać tego typu projektów
ogólnomiejskich i przedkładać go jako projekt Rady Dzielnicy. Kolejnym przykładem jest
projekt zgłoszony w IX edycji BO – ścieżka rowerowa z której korzysta całe miasto i wiele
innych projektów, które zgłaszane są „pod płaszczykiem” Rady Dzielnicy gdzie pozbywa
się Dzielnicę Zemborzyce głosowania nad swoim projektem, o który zabiegają mieszkańcy
i Rada Dzielnicy Zemborzyce. Przewodnicząca Komisji zapytała o przeznaczenie kwoty
150 548,00 zł na „Miejski program stypendialny dla studentów i doktorantów”. Pan Mariusz
Banach, zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż kwota przeznaczona na stypendia
została oparta o współczynnik związany ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. W
związku z brakiem dodatkowych pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały
wraz a autopoprawką pod głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką
został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 7 „za”, 0 „przeciw”, 3 „wstrzymujące się”.
Ad 4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z
dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr
1413-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1413-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod
głosowanie. Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany
pozytywnie w głosowaniu: 8 „za”, 0 „przeciw”, 2 „wstrzymujące się”.
Ad 5. Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla

Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1408-1).
Radny Zdzisław Drozd zapytał czy ilość narkomanów w mieście Lublin rośnie czy maleje.
Pani Barbara Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki odpowiedziała,
iż według wcześniejszych badań trudno jest stwierdzić wzrost czy spadek liczby
narkomanów, trzeba wziąć pod uwagę używanie przez dzieci i młodzież, substancji
psychoaktywnych. Pani dyrektor dodała iż niestety wzrasta ilość eksperymentujących czy
nadużywających leki, które są powszechnie zwane lekarstwem ale stosowanie w
nadmiernej ilości powodują uzależnienie. Jeżeli chodzi o twarde narkotyki ze względu na
ograniczoną dostępność nie odnotowano wzrostu. Niepokojące jest to, że wzrasta
uzależnienie innymi substancjami toksycznymi. Radny Zbigniew Ławniczak poinformował,
iż będąc w Radzie Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego bierze czynny udział w
terapiach z osobami które są uzależnione liczba osób uzależnionych niestety rośnie
dodając, iż nie są to tylko osoby bezdomne czy wykluczone, lecz są to osoby które żyją
wśród nas. Uczestnicząc w takiej terapii, wśród osób uzależnionych, statystycznie na 10
osób w takiej grupie, 2 osobom udaje się wyjść z uzależnienia, 8 osób rezygnuje z
leczenia z tym, że 4 osoby po jakimś czasie wracają na terapię a pozostałe 4 osoby nie
podejmują się leczenia. Pani Barbara Danieluk dodała, iż czas pandemii pogłębił
stosowanie wszystkich używek, samotność, izolacja spowodowała, że częściej wszyscy
sięgali po używki, około 40% rodziców ma problem z dziećmi. Wydział Zdrowia i
Profilaktyki jest w stałym kontakcie z lekarzami, zaobserwowano iż najbardziej
niepokojąca jest sytuacja na oddziale toksykologicznym dziecięcym gdzie bywają czasem
takie dni, iż wszystkie 14 łóżek są zajęte przez dzieci które są po różnego typu używkach.
Radny Zbigniew Ławniczak dodał, iż spowodowane jest to, że nie poradzili sobie w
realiach Covid-u, słaba psychika dziecka powoduje to, że dzieci czują się wykluczone,
uzależniając się od komputera i telefonu. W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała
się i przyjęła Raport z wykonania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii dla Miasta Lublin w 2021 roku.
Ad 6. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 roku (druk nr 1409-1).
Radny Leszek Daniewski zapytał czym się rożni raport od sprawozdania. Pani Barbara
Danieluk, zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Profilaktyki wyjaśniła, iż ustawa o
przeciwdziałaniu narkomanii mówi, że organ wykonawczy przedkłada raport o stanie
realizacji zadań z zakresu narkomanii a w przypadku ustawy o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi mówi się o sprawozdaniu. W związku z brakiem pytań
Przewodnicząca zaproponowała aby zapisać w protokole, iż Komisja zapoznała się i
przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin w 2021 roku.
Ad 7. Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań w ramach Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Lublinie na lata 2021 -2025 (druk nr 1410-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji zaproponowała aby zapisać w
protokole, iż Komisja zapoznała się i przyjęła Sprawozdanie z realizacji w 2021 roku zadań
w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2021 -2025.
Ad 8. Projekt uchwały zmieniający uchwałę nr 516/XIII/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 14181).
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 9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w
najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr
1425-1).
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. Sprawy wniesione.
W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania Jadwiga
Mach poprosiła o informację dotyczącą remontu parteru przeznaczonego na przedszkole,
które jest w obiekcie VII LO przy ul. Farbiarskiej. Pani Agnieszka Pawelec zastępca
dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów poinformowała, iż zakończyły się prace
rozbiórkowe, w tej chwili rozprowadzana jest instalacja elektryczna, budowa ogrodzenia,
trwają prace brukarskie. Radny Zbigniew Jurkowski poinformował, iż w dniu 22 kwietnia br,
Kancelaria Prezydenta zorganizowała wyjazd po ośrodkach w których przebywają
uchodźcy na terenie miasta Lublin w którym uczestniczyli radna Jadwiga Mach Przewodnicząca KOiW, radny Zbigniew Jurkowski – Przewodniczący KSiPP, radny
Jarosław Pakuła – Przewodniczący Rady Miasta Lublin, Pan Andrzej Wojewódzki –
Sekretarz Miasta Lublin oraz asystentka Prezydenta Miasta Lublin - Pani Anna RzepeckaOkrutnik. Radny Stanisław Kieroński podziękował Pani Agnieszce Pawelec zastępcy
dyrektora Wydziału Inwestycji i Remontów za skuteczne zakończenie procedur
związanych z uzyskaniem pozwolenia na montaż windy dla młodzieży niepełnosprawnej w
Zespole Szkół Ekonomicznych im. A.i J. Vetterów w Lublinie.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
zebranym za udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk
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