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Protokół nr 03-01/2019 ze wspólnego  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska  

z dnia 23 stycznia 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 16:00 
 
 
Obecność: 
Komisja Edukacji obradowała 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 3 do 
protokołu.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji 
Edukacji.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji zaproponował następujący porządek posiedzenia: 
1. Akcja zima 2019 

 
2. Przyjęcie terminarza i  planu pracy Komisji Edukacji na 2019  
 
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 1 
Akcja zima 2019 
 
 
Pani Anna Przybyszewska – WRS i Pani Iwona Kossakowska – WRS przedstawiły 
temat:  
W 2019 roku w okresie ferii zimowych  program „Akcji zima” będzie realizowany w 
54 szkołach oraz w innych placówkach oświatowych jak np. Pałac Młodzieży i 
instytucjach kultury – Centrum Hewelianum, ESC, Muzeum Historyczne M. Gdańska. 
Teatr Miniatura itp. Opieka zapewniona jest od 8 do 10 godz. Oferta jest bezpłatna. 
W każdej dzielnicy jest zapewniona opieka. Rekrutacja trwa od 14 stycznia do 
wyczerpania miejsc. Wszystkie szkoły, które się zgłosiły mają ofertę. Jest więcej 
chętnych dzieci ale też są większe środki na „Akcję zima”. Grupy dzieci do 10 lat 
liczą do 15 osób. „Akcja zima” jest również skierowana do szkół specjalnych i jest 
dostosowana do niepełnosprawności dzieci, grypy są małe maksymalnie 5 – osobowe.  
Każda szkoła określa swój program.  
 
 



2 

 

Dyskusja: 
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji  
Ilu nauczycieli jest zaangażowanych w akcję i czy był problem z naborem? 
 
Pani Anna Przybyszewska – WRS 
318 nauczycieli, stawka 40 zł brutto za godzinę, nie było problemów z naborem.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
Czy jest jakaś informacja o tym jakie jest zapotrzebowanie, czy dużo dzieci się nie 
dostało? 
 
Pani Anna Przybyszewska – WRS 
Nabór jeszcze trwa więc nie mamy jeszcze takiej informacji, jeżeli gdzieś zostaną 
wolne miejsca wtedy szkoła to do nas zgłaszają.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
A jak jest z wyżywieniem?  
 
Pani Iwona Kossakowska – WRS 
Rodzice płacą za obiady tak jak za obiady szkolne.  
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji  
Jaki jest próg wiekowy? 
 
Pani Iwona Kossakowska – WRS 
Taki jaki jest obowiązek szkolny, jednak z oferty najczęściej korzystają dzieci 
młodsze do 10 lat.   
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji 
A czy jednym z warunków jest praca u obojga rodziców? 
 
Pani Anna Przybyszewska – WRS 
Tak, jest to kryterium pierwszeństwa, ale jeżeli będą wolne miejsca  - będą 
przyjmowane również dzieci, których rodzice nie pracują.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Cieszę, że stawka dla nauczycieli jest już przyzwoita bo zaczynaliśmy od 17 zł na 
godzinę.  Czy w każdej dzielnicy jest taka oferta? 
 
Pani Anna Przybyszewska – WRS 
Tak, jest we wszystkich dzielnicach.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Uważam, że to byłby dobry argument przy udzielaniu dodatku motywacyjnego dla 
dyrektorów, bo pokazuję ich zaangażowanie.  
 
Nie było więcej pytań i głosów w dyskusji.  
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     PUNKT 2 
Przyjęcie terminarza i  planu pracy Komisji Edukacji na 2019  
 
Członkowie Komisji otrzymali projekt planu pracy kilka dni przed posiedzeniem.  
 
Ustalono, że posiedzenia Komisji, odbywać się będą w środy, w tygodniu poprzedzającym 
tydzień, w którym odbywa się Sesja Rady Miasta Gdańska, o godz. 16:00. 
 
 
Poprawki do planu pracy: 
 
1. 17 kwietnia wprowadzono tematy „Praca bibliotek szkolnych i problemy z tym 

związane” i „Analiza aktualnej sytuacji nauczycieli w Gdańsku” 
 

2. 19 czerwca wprowadzono temat: „Analiza ruchu kadrowego w oświacie” 
 

3. Ustalono zorganizowanie wspólnego posiedzenia z Komisją Rodziny i Polityki 
Społecznej dotyczące „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska” 
 

4. Zmieniono terminy: z 20 lutego na 25 lutego i z 21 sierpnia na 28 sierpnia,  
 
Uwzględniając powyższe zmiany, Przewodniczący zaproponował następujący plan 

pracy:  
 

Termin 
posiedzenia 

TEMAT 

23 stycznia 
 

 
4. Opiniowanie projektów uchwał  
5. Akcja zima 2019 
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

25 lutego, 
godz. 16:15 

 

5. Opiniowanie projektów uchwał 
6. Zasady i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

          ? marca 
posiedzenie 

wspólne z Komisją 
Rodziny i Polityki 

Społecznej 

 
1.Podsumowanie „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców 
Gdańska”, w tym realizacja modułu edukacyjnego 
 

20 marca 

 
1. Opiniowanie projektów uchwał 
2. Alternatywne, bezpieczne pogramy dot. wychowania 

prokreacyjnego  
3. Promocja szkolnictwa zawodowego 
4. Opieka nad uczniami w czasie przerw świątecznych 
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

17 kwietnia 

1.Opiniowanie projektów uchwał 
2.Analiza aktualnej sytuacji nauczycieli w Gdańsku 
3.Sytuacja pracowników szkół, w których wygaszane są gimnazja 
8. Praca bibliotek szkolnych i problemy z tym związane 
9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

22 maja 1. Opiniowanie projektów uchwał 
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2. Trwałość i wykorzystanie środków unijnych w ramach projektów 
RPO. Status inwestycji. 

3. Dyskusja na temat dostępności szkolnych obiektów sportowych 
po godz. 16:00.  

4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

19 czerwca 
 

 
1. Opiniowanie projektów uchwał 
2. Akcja Lato 2019 
3. Analiza ruchu kadrowego w oświacie 
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

28 sierpnia 
 

 
1. Opiniowanie projektów uchwał 
2. Organizacja nowego roku szkolnego 2019/2020 
3. Wnioski Komisji  do budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok 
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

18 września 

 
1. Opiniowanie projektów uchwał 
2. Podsumowanie wdrożenia zmian w edukacji 
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

23 października 

 
1. Opiniowanie projektów uchwał.  
2. Prezentacja Informacji Oświatowej za rok szkolny 2018/2019 
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

20 listopada 
 

 
1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta Gdańska na rok 2020 
2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

11 grudnia 
1. Opiniowanie projektów uchwał 
2. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

 
 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała plan pracy.  
 
 
     PUNKT 3 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Sprawy bieżące: 
 

1)  
Pani Halina Mężyk – ZNP oddział Gdańsk 
Podziękowała władzom Miasta za zorganizowanie uroczystości pogrzebowych Prezydenta 
Pawła Adamowicza, umożliwiające gdańszczanom uczestnictwo i godne pożegnanie, jak 
również prezydentowi Kowalczukowi za jego „humanitarną” postawę. Wspomniała, że 
prezydent Adamowicz był zawsze otwarty na dialog z różnymi grupami społecznymi, 
zawodowymi. Regularnie organizował spotkania z nauczycielami historii, zawsze udzielał 
mądrych rad oraz traktował wszystkich z szacunkiem.  
 

2)  
 
Pani Paulina Nowak – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta  Gdańska 
Po jednym ze spotkań z panem prezydentem wspólnie doszliśmy do wniosku, że nie tylko w 
Gdańsku ale i w całej Polsce brakuje kulturalnych debat na wysokim poziomie. 
Postanowiliśmy, że w niedalekiej przyszłości chcielibyśmy zorganizować debatę w jakimś 
uniwersalnym miejscu. Chcielibyśmy jako młodzież zorganizować debatę publiczną z 
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przedstawicielami różnych opcji politycznych, o różnych, skrajnych poglądach i 
zaproponować coś w rodzaju debaty oxfordzkiej czyli przedstawiciele nie będą wiedzieli w 
jakich grupach się znajdą, zależy nam na tym żeby „wymieszać” grupę.  Niech każdy z nas 
ma wpływ na swoje otoczenie, łudzimy się, że może to coś zmieni.  
 
Pan Dominik Klimas -  Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska 
Rozmawialiśmy na ten temat z innymi uczniami, którzy chętnie popierają ten pomysł, ale 
chcielibyśmy się zwrócić o jakieś merytoryczne uwagi ponieważ projekt dopiero „raczkuje”.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
Ja z mojej strony oferuję wsparcie, jeżeli chcielibyście, moglibyśmy się spotkać w jakimś 
innym terminie i bardziej merytorycznie porozmawiać. Jako uczestnik wielu debat 
politycznych posiadam jakieś doświadczenia, którymi chętnie się z wami podzielę. 
Moglibyśmy wspólnie taki program przygotować i później na komisji go przedstawić.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Ja również deklaruję swoją pomoc. Uważam wszelkiego tego typu działania za bardzo 
szlachetne i konieczne.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji  
Sugeruję, abyście bardziej sprecyzowali swoje oczekiwania względem członków Komisji 
Edukacji.  
 
Pani Paulina Nowak – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska 
Parę rzeczy już nam się udało zorganizować, myśleliśmy o Europejskim Centrum Solidarności 
ale wielokrotnie mieliśmy też przyjemność prowadzić projekt „Forum młodych” i wiem, że 
ECS stroni od zapraszania osób politycznych więc należy to uszanować i dlatego szukamy 
innego miejsca.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Pomysł jest jak najbardziej ciekawy i jeśli nie będę uczestnikiem, to chętnie bym posłuchał 
takiej debaty.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji  
Deklarujemy swoją gotowość do współpracy.  
 
Pani Paulina Nowak – Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska 
Dziękujemy. Bardzo nam zależy na wsparciu merytorycznym i cieszę się, że państwo się 
zgłosili bo na pewno przyda nam się pomoc bardziej doświadczonych.  
 
Nie było więcej głosów w dyskusji.  
 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady.  
 
 
Godz. 17: 00.  
 
      Przewodniczący Komisji Edukacji  
       Rady Miasta Gdańska 
 
                 Andrzej Kowalczys  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


