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Protokół nr 02-02/2018 z  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 25 listopada 2018 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 15:30 
 
 
Obecność: 
Posiedzenie Komisji odbyło się w 7-osobowym składzie, wg załączonej  
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do 
podejmowania prawomocnych decyzji. 
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG otworzył 
posiedzenie Komisji. Ponieważ jest to pierwsze posiedzenie w nowym składzie 
Komisji, Przewodniczący poprosił wszystkich obecnych o przedstawienie się.  
 
Po krótkich autoprezentacjach Przewodniczący zaproponował przyjęcie 
następującego porządku posiedzenia przez członków Komisji:  
1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska 

na 2019 rok – druk nr 1827 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 23 

w Gdańsku przy ul. Wolności 26 – druk nr 5 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez 
połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1 w Gdańsku i Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu  - 
druk nr 7 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za”.  
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 
2019 rok – druk nr 1827 
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Druk nr 1827 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 r.  
 
Projekt uchwały w zakresie działania Komisji zreferowały: 
Pani Emilia Kosińska – zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Pani Izabela Kuś – zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych  
 
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji – zapytał jakie koszty poniosło Miasto w 
związku z reformą oświaty.  
 
Pan Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych  
Wyjaśnił, że kwota 46 milionów jest kwotą na którą składają się wszystkie wydatki 
poniesione w roku 2017 i 2018 oraz będą poniesione w roku 2019. Po opracowaniu 
dokumentacji miasto przystąpi do realizacji, której koszty przy dzisiejszym rynku 
mogą się okazać wyższe niż zakładano pierwotnie.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Dodał, że w tym roku szkolnym miasto wydało ok. 7 mln zł na doposażenie szkół i 
pomoce dydaktyczne w związku z reformą. Dotacje rządowe kształtowały się w tym 
roku na poziomie 500 tys. zł.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Zapytała jakie są kryteria w przyznawaniu dotacji dla szkół niepublicznych, oraz czy 
jest brana pod uwagę wysokość czesnego.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Odpowiedział, że są to kryteria ustawowe i dotyczą ilości uczniów, wysokość 
czesnego nie ma w tym przypadku znaczenia. Organem nadzorującym jakość 
kształcenia szkół niepublicznych jest kurator oświaty, miasto jest organem 
prowadzącym dla jednostek publicznych.   
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Szkoły publiczne, które mają bardzo dobrą renomę otrzymują od miasta dotacje w 
wysokości 10 tys.  jak np. Szkoły Łączności, a mają bardzo duże potrzeby remontowe. 
Jak to się ma do dotacji dla szkół niepublicznych?  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Szkoły zgłaszają jakie mają zapotrzebowanie budżetowe, być może mówi pani o 
jakiejś konkretnej pozycji w budżecie szkoły, która jest w tej kwocie 10 tys. zł i to 
są np. drobne naprawy i remonty bo to jest w gestii placówek oświatowych. Jeśli są 
prace remontowe modernizacyjne większe to jest w ramach budżetu inwestycyjnego 
i cały proces inwestycyjny realizuje DRMG, a środki zabezpieczone są w tym limicie.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji – zapytał czy w najbliższym 
czasie jest planowany remont boiska w Szkołach Łączności.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
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Odpowiedział, że sprawa dot. boiska toczy się już od ponad 3 lat. Boisko leży na 
terenie należącym do skarbu państwa dlatego gmina nie może podjąć inwestycji na 
tym terenie dopóki nie zostanie uregulowane prawo miasta do dysponowania tą 
nieruchomością i ta procedura jest w toku.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Zapytała czy każda szkoła niepubliczna otrzymuje dotacje czy tylko ta, która się o 
to postara.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Odpowiedział, że każda, która ma wpis do rejestru.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji – zapytał czy jest planowane utworzenie 
boiska w  SP 49, przy ul. Legionów w najbliższym czasie.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Odpowiedział, że to boisko było wpisane na listę boisk do realizacji w wyniku 
otwartego postępowania  partnerstwa publiczno-prywatnego razem z basenem, ale 
ze względu na basen, gdzie były pewne wątpliwości co np. do kubatury boisko 
„wypadło” z listy. Obecnie po ustaleniach z panią dyrektor boisko zostało 
„przywrócone” do realizacji w roku 2020.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji 
Zapytała czy miasto ma jakiś wpływ na wysokość dotacji na jednego ucznia w 
szkołach niepublicznych.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Wyjaśnił, że jest to obliczane wg kosztu utrzymania jednego ucznia. Ta średnia jest 
potem stawką dotacji dla szkoły niepublicznej w danym typie szkoły.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji zapytał na jakim etapie jest 
sprawa boiska w Conradinum.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Odpowiedział, że boisko zostało wpisane na listę boisk do realizacji.  
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji  
Zwrócił uwagę na sprawę budowy Centrum Sportowego przy XX LO, który miał zostać 
zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego, ale projekt w został nieco okrojony. 
Miało być boisko wielofunkcyjne, strefa relaksacyjna, siłownia na wolnym powietrzu. 
Wniosek został zmieniony w porównaniu do pierwotnego, co może powodować 
niezadowolenie mieszkańców gdyż głosowali za czym innym.  
 
Pan Wiesław Garlikowski – DRMG  
Wyjaśnił, że zgodnie z regulaminem budżetu obywatelskiego jest wariant, że kiedy 
jest za mały budżet po wykonaniu dokumentacji projektowej projekt trzeba 
„okroić”. Trzeba było w tym przypadku również podjąć decyzję czy całkowicie 
rezygnować z zadania czy wykonać go ale w okrojonym kształcie.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
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Zapytał czym jest spowodowane zdjęcie środków w 2020 jeśli chodzi o budowę 
przedszkoli modułowych w dzielnicach. 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora WRS  
Dodał, że pozyskiwanie nowych miejsc przedszkolnych nie zawsze jest związane z 
budowaniem nowym obiektów, są prowadzone analizy aby w 2019 roku przeznaczyć 
na ten cel wolne przestrzenie szkolne tworząc zespoły szkolno-przedszkolne.  
 
Pan Piotr Kowalczuk – zastępca prezydenta Miasta Gdańska 
 W kwestii przedszkoli dodał, że w tej chwili pozostało 100 miejsc w przedszkolach 
na terenie  gminy miasta Gdańska, ale nie były to przedszkola I wyboru, dlatego 
Miasto chce rozszerzyć ofertę aby rodzice mieli przedszkole bliżej miejsca 
zamieszkania. Ponadto w ramach środków unijnych ma powstać 16 nowych żłobków 
do roku 2020.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Poruszył kwestię braku środków na remont sali gimnastycznej w II LO, a budowaniu 
tam boiska, zapytał czy nie lepiej by było w pierwszej kolejności wyremontować salę 
gimnastyczną.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Odpowiedział, że tam nie ma mowy o tym, żeby sala gimnastyczna została 
wyremontowana i oddana do użytku dalej jako sala gimnastyczna. II LO mieści się w 
tym samym budynku co IXX LO, które dysponuje pełnoprawną salą gimnastyczną, 
obie szkoły z niej korzystają. Natomiast boisko zostanie wybudowane w ramach 
budżetu obywatelskiego.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Zapytała jak będzie finansowany „Model na rzecz równego traktowania” i w jakiej 
wysokości.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM 
Wyjaśnił, że w budżecie dot. edukacji nie ma żadnych dodatkowych środków na ten 
cel, jeżeli jest uczeń niepełnosprawny – rodzic przynosi zaświadczenie o 
niepełnosprawności i nauka jest realizowana zgodnie z przepisami w tym zakresie.   
 
Pani Emilia Kosińska – zastępca Skarbnika Miasta Gdańska dodała, że ma określonej 
kwoty w budżecie przeznaczonej ściśle na realizację „Modelu”. 
 
Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
Odnosząc się do trwających rozmów nad regulaminem wynagradzania nauczycieli, 
zapytała czy podjęte do tej pory ustalenia zostały wzięte pod uwagę w 
przyszłorocznym budżecie.  
 
Pani Emilia Kosińska – zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że na oświatę budżet wzrasta o 75 mln zł, w tym jest przewidziany 
5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. 
 
Pani Bożena Brauer – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 
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Zapytała czy w przyszłorocznym budżecie są przewidziane środki na podwyższenie 
dodatku na wychowawstwo.  
 
Pani Emilia Kosińska – zastępca Skarbnika Miasta Gdańska 
Odpowiedziała, że wypłacanie dodatku za wychowawstwo w ustalonej wysokości 200 
zł nastąpi prawdopodobnie dopiero w roku 2020.  
 
Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji  
Przypomniał, że rokrocznie komisja edukacji składała wniosek do budżetu o 
podniesienie wysokości dodatku za wychowawstwo, motywacyjnego, jak również 
wniosek o podwyższenie płac pracowników administracji i obsługi i zawsze była 
odpowiedź odmowna.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Wyjaśnił, ze wiosną tego roku zostały ustalone stawki dla pracowników administracji 
i obsługi. Obecnie trwają prace nad układem zbiorowym ale one nie dotyczą kwot, 
tylko wyrównaniem dysproporcji między placówkami, standardu zatrudnienia w 
placówkach, wykazu stanowisk, awansu zawodowego poszczególnych pracowników 
administracji i obsługi.  
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 4 głosami „za”, przy 3 głosach przeciw – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
OPINIA  Nr 01-01/01/01/2018 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1826 
 
Druk nr 1826 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 r.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska zreferowała projekt 
uchwały w zakresie działania komisji.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
Zapytał co się składa na kwotę przeznaczoną na baseny.  
 
Pani Emilia Kosińska – Zastępca Skarbnika Miasta Gdańska  
Odpowiedziała, że kwota obejmuje modernizację 5 basenów przyszkolnych.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Zapytał o szczegóły dotyczącej nowej zajezdni autobusowej. 
 
Pan Marcin Dawidowski – Dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych  
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Odpowiedział, że teren przeznaczony pod zajezdnię jest terenem Armii Krajowej, 
Warszawskiej, Jabłoniowej i jest on w posiadaniu Miasta Gdańska ale są 
przygotowywane materiały koncepcyjne związane z zajezdnią. Nowe inwestycje jak 
Nowa Bulońska i Nowa Warszawska przewidują zjazdy na ten teren, natomiast sama 
zajezdnia jest projektem niezależnym i na dzień dzisiejszy nie występuje w 
Prognozie Finansowej.    
 
Nie było więcej pytań.   
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 4 głosami „za”, przy 3 głosach przeciw – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 
OPINIA  Nr 01-01/02/02/2018 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 23 w 
Gdańsku przy ul. Wolności 26 – druk nr 5 
 
Druk nr 5 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 r.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferował projekt uchwały.  
 
Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 01-01/03/03/2018 
 

 
     PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez 
połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych nr 1 w Gdańsku i Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu  -  
druk nr 7 
 
Druk nr 7 stanowi załącznik do protokołu z III sesji RMG z 11 grudnia 2018 r.  
 

 
Pan Piotr Kowalczuk – zastępca Prezydenta Miasta Gdańska zreferował projekt 
uchwały.  
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Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
Komisja – jednogłośnie 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 01-01/04/04/2018 

 
 
     PUNKT 5 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że posiedzenia Komisji w nowej kadencji 
będą się odbywały w środy, 8 dni przed sesją RMG.  
 
Nie było więcej spraw bieżących ani korespondencji.  
 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady.  
 
Godz. 17:50.    
    
     Przewodniczący Komisji Edukacji  
      Rady Miasta Gdańska 
 
      Andrzej Kowalczys 
 
 
Protokołowała:  
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 
 


