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Protokół nr 04-02/2019 ze wspólnego  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska  

z dnia 4 marca 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 16:15 
 
 
Obecność: 
Komisja Edukacji obradowała w 6-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.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji.  
 
Przewodniczący Komisji Edukacji zaproponował następujący porządek posiedzenia: 

 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 6  
w Gdańsku – druk nr 77 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu 
sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 58 

 
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska 
oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych przez Gminę 
Miasta Gdańska oraz inne organy – druk nr 59 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLIV/1242/17 z dnia 26 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 24 im. 
Gustawa Morcinka w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 im. Gustawa 
Morcinka w Gdańsku – druk nr 64 

 
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1255/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 57 im. gen. 
Władysława Andersa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 57 im. gen. 
Władysława Andersa w Gdańsku – druk nr 65 

 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

nr XLIV/1232/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. 
Przyjaciół Ziemi w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Przyjaciół 
Ziemi w Gdańsku – druk nr 66 

 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1247/17 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18, 
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wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 18, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
nr 10 w Gdańsku – druk nr 67 
 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  
Nr XLV/1234/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 w Gdańsku – druk nr 68  

 
9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1235/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 14 
 im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 
im. ks. Grzegorza Piramowicza w Gdańsku – druk nr 69 

 
10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1243/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 27 im. Dzieci 
Zjednoczonej Europy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Dzieci 
Zjednoczonej Europy w Gdańsku – druk nr 70 

 
11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1252/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii 
Plater w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku 
– druk nr 71 

 
12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1268/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 84 im. Jana 
Brzechwy w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 84 im. Jana Brzechwy  
w Gdańsku – druk nr 72 

 
13. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLI/1271/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 87 
wchodzącej w skład Zespołu Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1  
w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 87 wchodzącą w skład Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego nr 1 w Gdańsku – druk nr 73 

 
14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady miasta Gdańska  

Nr XLIV/1261/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa 
Liczmarskiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 65 im. Alfa 
Liczmarskiego w Gdańsku – druk nr 74 

 
15. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1269/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 86 
 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. prof. 
Jerzego Sampa w Gdańsku – druk nr 75 

 
16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska  

Nr XLIV/1265/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
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przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 81 
 im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 81 
im. prof. Michała Siedleckiego w Gdańsku – druk nr 76 

 
17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1288/17 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 2 w Gdańsku, 
w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko 
–Pomorskiego i Gimnazjum nr 48 im. Lecha Bądkowskiego w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w Gdańsku – druk nr 62 

 
18. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1248/17 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 45 im. Bohaterów 
Westerplatte w Gdańsku – druk nr 61 

 
19. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/1277/17 Rady 

Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 21 z klasami 
sportowymi w Gdańsku, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr 2  
z klasami sportowymi im. Armii Krajowej i Gimnazjum nr 28 z klasami sportowymi 
im. Armii Krajowej w Szkołę Podstawową nr 2  
z Oddziałami Sportowymi im. Armii Krajowej w Gdańsku – druk nr 60 

 
20. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 

Podstawowej dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby 
 z ul. Kołobrzeskiej 75 w Gdańsku na al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku 
 – druk nr 55 

 
21. Zasady i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 

 
22. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 87 
 

23. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 86 
 

24. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 

 
Porządek przyjęto jednogłośnie 4 głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 1 -3 
 
Druk nr 77, 58 i 59 stanowią załącznik do protokołu VI sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 7 marca 2019 roku.  

 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego łącznie 
zreferował projekty uchwał.  
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Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 

1) Druk nr 77 – Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/14/05/2019 
 

2) Druk nr 58 – Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
OPINIA  Nr 04-02/12/03/2019 
 

3) Druk nr 59 – Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
OPINIA  Nr 04-02/13/04/2019 
 
 
    PUNKT 4 – 19  
 

Druk nr 61, 62 oraz 64-76 stanowią załączniki do protokołu VI sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 7 marca 2019 roku.  

 
 

Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował 
łącznie projekty uchwał. 
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  

 
 

USTALENIA KOMISJI: 
4) Druk nr 64  - komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/15/06/2019 
 

5) Druk nr 65 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/16/07/2019 
 

6) Druk nr 66 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/17/08/2019 
 

7) Druk nr 67 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/18/09/2019 
 

8) Druk nr 68 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/19/10/2019 
 

9) Druk nr 69 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
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OPINIA  Nr 04-02/20/11/2019 
 

10) Druk nr 70 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/21/12/2019 
 

11) Druk nr 71 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/22/13/2019 
 

12) Druk nr 72 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/23/14/2019 
 

13) Druk nr 73 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/24/15/2019 
 

14) Druk nr 74 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/25/16/2019 
 

15) Druk nr 75 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/26/17/2019 
 

16) Druk nr 76 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/27/18/2019 
 

17) Druk nr 62 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/28/19/2019 
 

18) Druk nr 61 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/29/20/2019 
 

19) Druk nr 60 komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały 
OPINIA  Nr 04-02/30/21/2019 
 
 
    PUNKT 20 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej 
dla Dorosłych w Gdańsku poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Kołobrzeskiej 75 w 
Gdańsku na al. Gen. Józefa Hallera 16/18 w Gdańsku – druk nr 55 

 
 

Druk nr 55 stanowi załącznik do protokołu VI sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 7 marca 2019 roku.  

 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował 
projekt uchwały. 
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Dyskusja: 
 
Pani Anna Kocik – Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” 
Zapytała jaki będzie los pracowników po likwidacji placówki? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Odpowiedział, że trwają rozmowy, natomiast zaznaczył, że nie jest to likwidacja placówki 
tylko przeniesienie więc pracownicy będą mogli kontynuować zatrudnienie.  
 
Radny Piotr Gierszewski  - wiceprzewodniczący Komisji  
Zapytał od kiedy nastąpi przejście uczniów i co będzie z budynkiem. 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Odpowiedział, że od 1 września uczniowie będą się uczyli w placówce na al. Hallera, 
natomiast budynek jest w administrowaniu dyrektora Ogólnokształcących Szkół Sportowych.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  

 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

 
OPINIA  Nr 04-02/31/22/2019 

 
 

     PUNKT 21 
Zasady i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 
 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Dzisiaj rozpoczęliśmy rekrutację do przedszkoli, szkół podstawowych. W maju rozpocznie 
się rekrutacja do szkół średnich, w której wezmą udział zarówno uczniowie szkół 
podstawowych, jak i likwidowanych gimnazjów. Jeśli chodzi o rekrutację do szkół 
podstawowych, miasto zachęca rodziców 6-latków do rekrutacji do zerówek szkolnych, 
pokazując, że funkcjonuje dokładnie tak samo jak oddział przedszkolny, a dzieci mają 
jednocześnie rok spokojnej adaptacji w środowisku szkolnym. W zeszłorocznej rekrutacji 
89% dzieci dostało się do przedszkoli pierwszego wyboru, dla wszystkich rodziców na terenie 
miasta Gdańska były zapewnione miejsca. Miasto jest przygotowane na przyjęcie dzieci do 
przedszkoli. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie miejsc publicznych, natomiast jeśli byśmy 
wzięli pod uwagę wszystkie miejsca publiczne i niepubliczne oraz liczbę dzieci w systemie, 
to jest to 105%. Kryteria rekrutacji do zerówek szkolnych są takie same jak do przedszkoli. 
Rekrutacja została poprzedzona spotkaniami dzielnicowymi aby zachęcić rodziców do 
zerówek szkolnych. Do rekrutacji do szkół średnich przystąpi podwójny rocznik, absolwenci 
podstawówek i gimnazjów będą rekrutować do takich samych klas, ale najbardziej popularne 
szkoły nie będą mogły przyjąć wszystkich chętnych. Chcemy zachować balans pomiędzy 
kształceniem ogólnym, a kształceniem zawodowym. Rozpoczął się tydzień zawodowca, 
podczas którego odbyły się targi szkół zawodowych, promujący szkolnictwo zawodowe. W 
piątek odbędzie się gala pracodawcy przyjaznego szkole zawodowej i wręczenie statuetek 
tym, którzy najbardziej wspierają szkolnictwo zawodowe. Szkoły zawodowe oferują 11 tys. 
miejsc.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – przewodniczący Komisji Edukacji  
Poprosił o otrzymywanie drogą mailową informacji o tego typu wydarzeniach.  
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Radny Przemysław Malak – członek komisji  
Zapytał czy planowane jest dodanie do kryteriów przyjęcia do żłobka lub przedszkola 
szczepienia dziecka. 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy na ten temat ale terminy ustawowe nie pozwoliły 
tego zrobić w tym roku, natomiast być może w przyszłym roku uda się wprowadzić takie 
kryterium.  
 
Radny Piotr Gierszewski  - wiceprzewodniczący komisji  
Wyraził nadzieję, że proporcja między liceami a szkołami zawodowymi będzie zachowana 
oraz między absolwentami szkół podstawowych i gimnazjów. 
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
Odpowiedział, że proporcje absolwentów wynoszą pół na pół, wyjątkiem mogą być  licea 
„rankingowe”.  
 
 
     PUNKT 22 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 87 

 
 

Druk nr 87 stanowi załącznik do protokołu VI sesji Rady Miasta Gdańska 
 z dnia 7 marca 2019 roku.  
 
Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków zreferowała projekt uchwały  
w zakresie działania komisji.  
 
DYSKUSJA: 
 
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji  
Zapytała o szczegóły projektu „Cała naprzód”.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
Odpowiedział, że jest to projekt dotyczący aktywizacji społeczno – zawodowej osób 
wykluczonych społecznie, klientów pomocy społecznej. Celem projektu jest wyprowadzenie 
ich z systemu pomocy społecznej.  
 
Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji  
Poprosił o wyjaśnienie przyczyny „przeniesienia” prawie 8 mln zł z edukacji na sport.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
To były środki w dyspozycji Wydziału Programów Rozwojowych, tylko przypisane do 
poszczególnych sfer. Był budżet na modernizację obiektów oświatowych, to było do tej pory 
20 mln zł, w tym m.in. pływalnie przy obiektach oświatowych. Od tego roku jest to 30 mln 
zł, w tym wydzielone są pływalnie i boiska. Natomiast z basenów korzystają nie tylko 
uczniowie ale również np. popołudniami seniorzy i aby skoordynować te działania to zadanie 
zostało przypisane pod Gdański Ośrodek Sportu. W tym roku rusza również remont basenu 
przy Zespole Szkół Energetycznych, gdzie jest przewidziane również dodatkowe wejście 
zewnętrzne aby w weekendy nie otwierać całej szkoły. Nad działaniem weekendowym, 
wydawaniem karnetów itd. będzie czuwał Gdański Ośrodek Sportu.  
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Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji  
Zapytał co się dzieje z pracownikami basenów w trakcie ich remontu.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
Umowy na czas nieokreślony cały czas trwają, umowy na czas określony wygasają.  Zajęcia 
w klasach pływackich będą się musiały gdzieś odbywać więc pracownicy będą przesunięci w 
inne miejsce.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 
OPINIA  Nr 04-02/10/01/2019 

 
 
     PUNKT 23 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 86 
 
 
Druk nr 86 stanowi załącznik do protokołu VI sesji Rady Miasta Gdańska  
z dnia 7 marca 2019 roku.  
 
Pani Beata Pietrasik – Wydział Budżetu Miasta i Podatków zreferowała projekt uchwały w 
zakresie działania komisji. 
 
Dyskusja: 
 
Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący Komisji  
Zapytał jaka była przyczyna niepodpisania umowy z „Pozytywnym Przedszkolem”.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego  
Wyjaśnił, że procedura weryfikacji wniosków przez instytucję zarządzającą czyli Urząd 
Marszałkowski przedłużała się z powodu dużej ilości odwołań. Dopiero po ich rozpatrzeniu i 
przyjęciu przez Sejmik Województwa uchwały można było przystąpić do podpisywania 
umów.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
OPINIA  Nr 04-02/11/02/2019 
 
 
     PUNKT 24 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
 
Korespondencja jest przesyłana członkom Komisji na bieżąco pocztą elektroniczną.  
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Dyskusji nie było.  
 
Nie było spraw bieżących i wolnych wniosków.  
 
Przewodniczący Komisji podziękowała wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady.  
 
Godz. 17:20.  
 
 
 
       Przewodniczący Komisji Edukacji  
        Rady Miasta Gdańska 
 
        Andrzej Kowalczys  
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska  


