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Protokół nr 11-09/2019 z  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska  

z dnia 18 września 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 2 do protokołu.  
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji.  

 
Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 317 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 318 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie 
z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach 
 – druk nr 283 
 

4. Podsumowanie wdrożenia zmian w edukacji 
 

5. Informacja na temat konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa” 
 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Porządek przyjęto jednogłośnie.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 317 
 
Druk nr 317 stanowi załącznik do protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
września 2019 r.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków UM zreferowała 
projekt uchwały.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
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USTALENIA KOMISJI: 
Komisja 3 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

OPINIA  Nr 10-09/77/68/2019  
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 318 
 
Druk nr 318 stanowi załącznik do protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
września 2019 r.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków UM zreferowała 
projekt uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - 3 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się  – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
 

OPINIA  Nr 10-09/78/69/2019  
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z 
wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca 
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez 
Gminę Miasta Gdańska publicznych przedszkolach – druk nr 283 
 
Druk nr 283 stanowi załącznik do protokołu z XIV Sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 26 
września 2019 r.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował 
projekt uchwały.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Zapytał czy podstawa programowa może być mniejsza lub większa.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Wyjaśnił, że podstawa programowa jest realizowana podczas całego pobytu dziecka w 
przedszkolu. Te bezpłatne 5 godzin wynika bezpośrednio z przepisu.  
 
Nie było więcej pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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OPINIA  Nr 10-09/79/70/2019  
 
     PUNKT 4 
Podsumowanie wdrożenia zmian w edukacji 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Wielokrotnie już mówiliśmy o tych zmianach, które zostały wprowadzone na przełomie 
2016/2017 roku. Zostały wygaszone gimnazja i powstały 4-letnie licea. Zakończyła się już 
kwestia formalna wprowadzenia zmiany. To, co była najtrudniejsze dla nas oprócz tych 
zmian ustawowych była cała ta kwestia dodatkowa, która się z tą zmianą wiązała – 
dostosowanie placówek oświatowych. Ostateczny koszt wprowadzenia do reformy to jest 60 
mln zł, z czego ostatnie 16 mln to są inwestycje realizowane jeszcze w roku 2020. 
Największym kosztem były zmiany dotyczące szkół podstawowych czyli dostosowanie ich do 
wymogu przyjęcia dzieci starszych, a więc pracowni przedmiotowych. Spore zmiany zaszły 
na przestrzeni 3 lat w samej siedzibie oświatowej, wszystkie te placówki zgodnie z naszymi 
zapowiedziami zostały przekształcone na placówki spełniające funkcje społeczne, w 
większości funkcje edukacyjne. W kilku przypadkach samodzielne gimnazja zostały 
przekształcone w inny typ placówki np. powstały szkoły podstawowe nr 67, 82, 33. W jednym 
przypadku skorzystaliśmy z możliwości przekształcenia dawnego gimnazjum w szkołę 
średnią. Pojawiły się dodatkowe miejsca w szkołach średnich, zwiększyliśmy limit miejsc w 
niektórych oddziałach. W wielu przypadkach wydłużył się czas nauki w szkołach. W czasie 
reformy był duży ruch kadrowy, spełniło się to o czym mówiliśmy w 2017 roku, że sporo osób 
straciło pracę, chociaż pojawiały się tez nowe etaty. Były to w głównej mierze umowy, które 
się kończyły. Obecnie braki kadrowe dotyczą głównie przedmiotów zawodowych i pedagogiki 
specjalnej.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Dziękuję za elastyczność jeśli chodzi o utworzenie dodatkowych klas w kilku liceach. Czy 
mógłbym otrzymać wykaz statystyczny ruchu kadrowego? Chciałbym, żeby zostało 
doprecyzowane ilu z tych osób wygasła umowa o pracę bo była zawarta na czas określony. 
Kolejna sprawa: prośba żeby w tej statystyce wypisać informację o wakatach sprzed 10 
września czyli przed zatrudnieniem emerytów, żebym wiedział z iloma emerytami 
przedłużono umowę o pracę na czas nieokreślony.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Do końca miesiąca powinniśmy przygotować taką informację dotyczącą ruchu kadrowego. 
Jeżeli chodzi o nauczycieli emerytów na ten moment w szkołach podstawowych to jest 106 
osób, w innych placówkach czyli mówimy tutaj o ośrodkach szkolno –wychowawczych, tych 
nauczycieli mamy 21, w przedszkolach 14 i w szkołach średnich 131. 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy jakieś szkoły wystąpiły o ograniczenie ilości lekcji religii? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
W szkołach ponad ponadpodstawowych była jedna taka deklaracja dyrekcji aby ograniczyć 
liczbę godzin religii w szkołach. W szkołach podstawowych nie było takich deklaracji.  
 
Nie było więcej pytań.  
 
     PUNKT 5 
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Informacja na temat konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa” 
 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Edukacji jest współorganizatorem 
konkursu skierowanego do szkół „Szkoła społecznie wrażliwa”, mającego na celu promocję 
wolontariatu wśród uczniów. Wyraził nadzieję, że członkowie komisji będą rekomendowali 
działania konkursu. Dodał, że poprzednie edycje konkursu pokazały wielkie zaangażowanie 
uczniów w pomoc osobom potrzebującym.  
 
     PUNKT 6 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 

 wytypowanie przedstawicieli Komisji Edukacji do składu komisji wyborczej 
celem przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta.  

 
W poszczególnych okręgach wyborczych wskazano następujących radnych: 

1) Okręg wyborczy nr 1: radna Beata Jankowiak 
2) Okręg wyborczy numer 2: radna Joanna Cabaj 
3) Okręg wyborczy nr 3: radny Piotr Gierszewski 
4) Okręg wyborczy nr 4: radny Krystian Kłos 
5) Okręg wyborczy nr 5: radny Andrzej Kowalczys 
6) Okręg wyborczy nr 6; radny Przemysław Malak 

 
Nie było więcej spraw bieżących. 
Nie było wolnych wniosków. 
 
Korespondencja: 
 

  Odpowiedzi na wnioski Komisji Edukacji w spr. budowy nowego boiska 

dla Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących  Conradinum oraz 

modernizację boiska w Szkole Podstawowej nr 65  

im. Alfa Liczmańskiego przy ul. Śluza 6 w Gdańsku 

 

 Zaproszenie na jubileusz 45-lecia Szkoły Podstawowej nr 89, przy ul. 

Szyprów na 10 października o godz. 11:00.  

 
 Nie było więcej korespondencji.  
 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady 
Komisji.  
 
Godz. 16:45.  
       Przewodniczący Komisji Edukacji  
        Rady Miasta Gdańska 
 
         Andrzej Kowalczys 
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


