BRM-III.0012.6.6.2022
Protokół 47/VIII/2022
posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania
z dnia 24 maja 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. Nieobecna była 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 15.40 do 16.30. Przewodnicząca powitała
członków komisji oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca
przedstawiła porządek obrad oraz poinformowała o autopoprawkach na drukach nr
1443-2, 1444-2 i 1474-2. Radni jednogłośnie w głosowaniu: 10 osób „za”, pozytywnie
przyjęli zaproponowane zmiany w porządku posiedzenia wobec czego
Przewodnicząca przystąpiła do jego realizacji.
Porządek posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022 rok
(druk nr 1443-1).
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia
16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr
1444-1).
3. Projekt uchwały w sprawie zawieszenia w 2022 roku realizacji niektórych
projektów ze środków budżetu obywatelskiego (druk nr 1446-1).
4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021 (druk nr 1477-1).
5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w
najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
(druk nr 1474-1).
6.Informacja dotycząca remontu Przedszkola nr 26 w budynku przy ul. Farbiarskiej 8.
7. Sprawy wniesione.
Realizacja porządku posiedzenia:
Ad 1. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2022
rok (druk nr 1443-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1443-2).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie wprowadzenie do autopoprawki na druku
1443-2. Pani Lucyna Sternik skarbnik Miasta Lublin wyjaśniła, iż w przedłożona
autopoprawka dotyczy zmian w zakresie dochodów i wydatków. Proponuje się
zwiększenie planowanych dochodów własnych z budżetu miasta o kwotę 202.624,00
zł w wyniku zmian polegających na zwiększeniu wpływów z opłat w kwocie 94.952,00
zł, za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych, wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu
wychowania przedszkolnego o kwotę 29.790,00 zł oraz wyżywienia w bursach
szkolnych o kwotę 77.882,00 zł. Proponuje się również przeniesienie z dz. 801 do dz.
750 kwotę 163.150,00 zł na wynagrodzenia i pochodne w Lubelskim Centrum
Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty. Proponuje się zmniejszenie o kwotę
170.000,00 zł z rezerwy celowej na zadania związane z Europejską Stolicą
Młodzieży oraz 3.000,00 zł na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze
miasta. W dz.852 - Pomoc społeczna zaproponowano zmniejszenie planowanych

wydatków na dotacje na usługi opiekuńcze o kwotę 22.600,00 zł i przeznaczenie na
wydatki związane z realizacją usług opieki wytchnieniowej. W dz.921 – Kultura i
ochrona dziedzictwa narodowego zaproponowano zwiększenie o kwotę 173.000,00
zł w wyniku zwiększenia wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury o
kwotę 23.000,00 zł z tego 20.000,00 zł na wydatki związane z Europejską Stolicą
Młodzieży 2023 z przeznaczeniem na dotacje udzielane w trybie art. 19a, którego
celem jest rozwój młodych talentów i zwiększenie udziału młodych ludzi w
wydarzeniach i zajęciach kulturalnych oraz 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dodruk
mapy sentymentalnej Dzielnicy Hajdów-Zadębie i organizację spaceru tematycznego
– zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie. 150.000,00 zł na
wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 z przeznaczeniem na
realizację zadania pn. ,,Młodzież inspiruje dzielnice", z tego dla: Dzielnicowego
Domu Kultury „Bronowice" - 75.000,00 zł, Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin" 75.000,00 zł. W autopoprawce zaproponowano zwiększenie łącznych kosztów
finansowych zadania „cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka"
w części dotyczącej budowy kolumbarium do kwoty 494.000,00 zł oraz wydłużenie
okresu realizacji do roku 2023 w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy w celu
wszczęcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej
oraz budowę kolumbarium na 288 nisz urnowych. Przewodnicząca Komisji poprosiła
o uzasadnienie wydatków związanych z oświatą. Pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka
dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania wyjaśniła, iż zwiększenie
planowanych wydatków na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
spowodowane jest wzrostem kosztów surowca. Pani Lucyna Sternik dodała, iż szkoły
składają wnioski w których występuje konieczność aneksowania umów związanych z
dostawą żywności. 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”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę 1064/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z
dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin
(druk nr 1444-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1444-2).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie.
Powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie w
głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „wstrzymujące się”.
Ad 3. Projekt uchwały w sprawie zawieszenia w 2022 roku realizacji niektórych
projektów ze środków budżetu obywatelskiego (druk nr 1446-1).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótkie uzasadnienie do powyższego projektu
uchwały. Pan Piotr Choroś, dyrektor Biura Partycypacji Społecznej wyjaśnił, iż
przedmiotowa uchwała dotyczy zawieszenia w 2022 roku realizacji ze środków VIII
edycji budżetu obywatelskiego projektu pt. "Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/"
polegającego na wykonaniu bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół
Budowlanych. Możliwość zawieszenia realizacji projektów ze środków z budżetu
obywatelskiego wprowadziła ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W toku
przygotowań do realizacji ww. projektu pt. "Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/",
na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej, dokonano aktualizacji
kosztorysów inwestorskich. Kwota niezbędna do realizacji zadania szacowana jest
obecnie na 643.247,91 zł wobec planowanej podczas oceny projektów zgłoszonych
w ramach budżetu obywatelskiego kwoty 349.998,00 zł. Wzrost kosztów o ponad
80% wynika ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. W 2022 roku nie jest

możliwe zwiększenie finansowania tego zadania m.in. z uwagi na fakt, iż wobec
dramatycznych wydarzeń w Ukrainie, Miasto Lublin pozostaje solidarne ze swoim
sąsiadem i oferuje uchodźcom poszkodowanym działaniami wojennymi wsparcie w
bardzo szerokim zakresie, co w znacznym stopniu obciąża budżet miasta. Z tego
powodu proponuje się zawieszenie realizacji zadania z jednoczesnym określeniem
harmonogramu jego realizacji na 2023 rok. W związku z brakiem dodatkowych pytań
Przewodnicząca Komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie. Powyższy projekt
uchwały został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 2 „przeciw”, 2
„wstrzymujące się”.
Ad 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2021 (druk nr 1477-1).
W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała sprawozdanie z
realizacji Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z
podmiotami pod głosowanie. Powyższe sprawozdanie zostało zaopiniowane
pozytywnie w głosowaniu: 6 „za”, 0 „przeciw”, 4 „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 1474-1) wraz z autopoprawką (druk nr 1474-2).
Przewodnicząca Komisji poprosiła o krótką informację dotyczącą planu, zamiaru
utworzenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Pan Mariusz Banach, zastępca
Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż działalność szkół niepublicznych jest ściśle
związana z samorządem i opisana w Prawie oświatowym. Od 1 września br, w
naszym mieście będą funkcjonowały dwie nowe niepubliczne placówki oświatowe o
profilu sportowym. W wyniku porozumienia miasta Lublin ze Związkiem Piłki Ręcznej
w Polsce powstanie oddział klasy sportowej piłki ręcznej dziewcząt i będzie
funkcjonowała w budynku XXX LO. Nabór do tej szkoły będzie się odbywał w Płocku
z uwagi na to, iż jest to szkoła której organem prowadzącym jest Związek Piłki
Ręcznej w Polsce. Druga niepubliczna szkoła dla piłkarzy nożnych będzie związana
z Motorem Lublin i powstanie w wynajmowanych obiektach SP nr 28 oraz w
obiektach Motoru Lublin. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin dodał, iż będzie to
jeden oddział dziewcząt rekrutowanych na poziomie ogólnopolskim. Sukcesy w piłce
ręcznej kobiet predysponują nasze miasto do tego żeby takie centralne szkolenie
odbywało się również w Lublinie w oparciu o kadrę sportową MKS Lublin. 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: 9 „za”, 0 „przeciw”, 1 „wstrzymujący
się”.
Ad 6. Informacja dotycząca remontu Przedszkola nr 26 w budynku przy
ul. Farbiarskiej 8.
Pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania, zapytała czy
są problemy z remontem Przedszkola nr 26, które spowodują przesunięcie terminu
oddania tego przedszkola. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin wyjaśnił, iż wszystkie
duże inwestycje oświatowe, które są obecnie realizowane nie mają zagrożonych
terminów. Pani Agnieszka Pawelec, zastępca dyrektora Wydziału Inwestycji i
Remontów poinformowała, iż generalny wykonawca zgłosił konieczność przedłużenia
terminu o 2-3 tygodnie. Pierwotny planowany termin oddania przedszkola jest
przewidziany na 24 lipca br. Pani Jadwiga Mach- Przewodnicząca Komisji Oświaty i
Wychowania poprosiła Panią Ewę Dumkiewicz-Sprawkę, dyrektora Departamentu
Oświaty i Wychowania o przekazanie wyników rekrutacji do przedszkoli i szkół

podstawowych na piśmie do Komisji Oświaty i Wychowania. W związku z brakiem
dodatkowych pytań Przewodnicząca poprosiła aby zapisać w protokole, iż Komisja
zapoznała się z informacją dotyczącą remontu Przedszkola nr 26 w budynku przy ul.
Farbiarskiej 8.
Ad 7. Sprawy wniesione.
Pani Jadwiga Mach – Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania poinformowała
o opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 27 kwietnia br, w sprawie
opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok.
W ramach spraw wniesionych Przewodnicząca Komisji poinformowała
o zaplanowanym posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania w dniu 3 czerwca br,
(piątek) godz. 14:30 w sali nr 2 w Ratuszu, dotyczące rozpatrzenia i zaopiniowanie
Sprawozdania finansowego Miasta Lublin za 2021 rok po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy
Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku. Radny Stanisław Kieroński
zaproponował aby po wakacjach Komisja Oświaty i Wychowania zapoznała się bliżej
z funkcjonowaniem Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
w Lublinie. Radny Stanisław Kieroński poprosił o krótką informację dotyczącą
konkursów, które są przeprowadzane w lubelskich placówkach oświatowych. Pani
Ewa Dumkiewicz-Sprawka, dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania
poinformowała, iż zgodnie z informacjami przekazywanymi na Sesji Rady Miasta w
tym roku przeprowadzono 46 konkursów. Na dzień 25 maja konkursy rozstrzygnięto
w 23 placówkach tj w Przedszkolach nr 9, 12, 15, 16, 35, 43, 52, 57, 63, 76, 79
Zespole Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie tj Szkoła Podstawowa nr 25 z
Przedszkolem nr 6 w Szkole Podstawowej nr 1, 23, 27, 38, 57, Liceum
Ogólnokształcącym nr XXIII im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich, Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II,
Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych, Zespole Poradni nr 1 w Lublinie przy
ul. Magnoliowej 8, Bursie Szkolnej nr 2 w Lublinie przy ul. Dolna Panny Marii nr 65.
Konkursy na dyrektorów ogłoszone są w placówkach: Przedszkole nr 2, 5, 19, 31,
32, 36, 48, 72, Zespole Przedszkolnym nr 2 w Lublinie przy ul. Farbiarskiej 8, VII
Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej, Państwowej Szkole Budownictwa
i Geodezji i Bursie Szkolnej nr 3 w Lublinie. Pani dyrektor dodała, iż zgodnie z
kalendarzem termin składania ofert ustalony był do 20 maja br, a rozstrzygnięcie
konkursów zaplanowano do 9 czerwca br. Do ogłoszenia zostają konkursy w
Przedszkolu nr 39, 50, 59, zaś w Przedszkolu nr 64 ogłoszony był konkurs 2 razy i
nikt się nie zgłosił. W Przedszkolu nr 60 również nikt się nie zgłosił ale jest informacja
że będzie kandydat, Przedszkole nr 69, 75, 77 - dwa razy ogłoszono konkurs.
W następujących placówkach będzie ogłoszony konkurs, w Przedszkolu nr 81, w
Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26, Zespole Szkół Elektronicznych, Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3,
Bursie Szkolnej nr 5. Pani dyrektor dodała, iż w przypadku gdy nie zgłosi się żaden
kandydat na dyrektora, rozwiązaniem będzie włączanie przedszkoli do szkół i
tworzenie Zespołów Szkolno-Przedszkolnych. Żeby można było to zrobić bez
konkursów dla szkoły to przedszkole musi znajdować się w obwodzie szkoły. Pani
Ewa Dumkiewicz-Sprawka poinformowała o warunkach dopuszczających
kandydatów do konkursu na dyrektora przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych
przez miasto Lublin. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby
spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca
stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu,

publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej
placówce a w szczególności, które posiadają stopień awansu zawodowego
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadają wykształcenie wyższe i
tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie
pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym
przedszkolu, szkole lub placówce, ukończyły studia pierwszego stopnia, studia
drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu
zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony
zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy
również osób niebędących nauczycielami, posiadają co najmniej pięcioletni staż
pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy
dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. W okresie ostatnich pięciu
lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały co
najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do
konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały pozytywną ocenę dorobku zawodowego.
Na tym posiedzenie zakończono. Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim
zebranym za udział w posiedzeniu.
Protokołowała:
/-/ Renata Szymańska-Pęk

Przewodnicząca Komisji
/-/ Jadwiga Mach

