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Protokół nr 08-06/2019 z  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 22 maja 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 posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 199 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości 
ze Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – druk nr 198  
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na 
terenie Miasta Gdańska – druk nr 176 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
 – druk nr 177 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych 
form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i 
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego lub osoby  fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu 
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przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania  
– druk nr 182 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 
7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego – druk nr 183 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

8. Trwałość i wykorzystanie środków unijnych w ramach projektów RPO. Status 
inwestycji. 
 

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

10. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie 6 głosami „za”.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 199 
 
Druk nr 199 stanowi załącznik do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gdańska z 
dnia 30 maja 2019 r.  
 
Pani Beata Piertasik -  kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków zreferowała projekt uchwały w zakresie działania 
komisji.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 4 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
OPINIA  Nr 08-06/49/40/2019 
 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 200 
 
Druk nr 200 stanowi załącznik do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gdańska z 
dnia 30 maja 2019 r.  
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Pani Beata Piertasik -  kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków zreferowała projekt uchwały w zakresie działania 
komisji.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Mam prośbę, aby następnym razem nie była zatajana informacja o zwiększaniu kwot 
na in-vitro i edukację „zdrove love”.   
 
Pani Beata Piertasik -  kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków 
Nie było o tym mowy ponieważ nie jest to w zakresie komisji edukacji.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Proszę o wyjaśnienie dlaczego zwiększamy finansowanie tego programu.  
 
Pani Beata Piertasik -  kierownik Referatu Planowania Budżetowego w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków 
Z programu in vitro urodziło się 150 dzieci. W związku z tym, że jest duże 
zainteresowanie jest konieczność przeznaczenia dodatkowych kwot w projekcie. 
Jest to kwota 620 000 zł z przeznaczeniem na realizację procedur medycznych.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
A dlaczego zwiększono na „zdrove love”?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
Nie umiemy w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie ponieważ nie ma z nami osób 
odpowiedzialnych za ten projekt.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 4 głosami „za”, przy 3 przeciw -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 08-06/50/41/2019 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania nieruchomości ze 
Swissmed Opieka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku – druk nr 198  
 
Druk nr 198 stanowi załącznik do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gdańska z 
dnia 30 maja 2019 r.  
 
Pan Tomasz Lechowicz – dyrektor Wydziału Skarbu zreferował projekt uchwały.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Było kiedyś zapewnienie prezydenta Adamowicza, że 40 miejsc z tego domu opieki 
ma być zabezpieczone dla osób kierowanych z MOPRu. Czy została spisana 
jakakolwiek umowa w tym zakresie?  
 



4 

 

Pan Tomasz Lechowicz – dyrektor Wydziału Skarbu 
Nie jestem w stanie powiedzieć ponieważ zajmuję się stricte nieruchomościami, ale 
przekażemy to pytanie.  
 
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji  
Z różnych względów nie dochodziło do zrealizowania pierwotnych planów. Czy nie 
można by było w jakiś sposób usystematyzowany zamknąć projekt? Jaki jest koszt 
budowy, czy jest przekroczenie kwoty inwestycji?  
 
Pan Tomasz Lechowicz – dyrektor Wydziału Skarbu 
W umowie obowiązuje okres tymczasowy 5-letni, jeżeli w tym czasie spółka się 
wywiąże to dostaną użyczenie, jeżeli nie - -wszystko przechodzi na rzecz gminy. 
Mówimy tu o 120 miejscach. Do przetargu nikt się nie zjawił poza nimi.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy my jako miasto wydając pozwolenie na tego typu działalność możemy 
kontrolować jasne zasady odpłatności za pobyt. 
 
Pan Tomasz Lechowicz – dyrektor Wydziału Skarbu 
Jeżeli miasto będzie kontraktowało usługi ze Swissmedem, wtedy na pewno tak.  
 
Nie było więcej pytań.  
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 08-06/51/42/2019 

 
     PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 
planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na 
terenie Miasta Gdańska – druk nr 176 
 
Druk nr 176 stanowi załącznik do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gdańska z 
dnia 30 maja 2019 r.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji 
Czy starczy miejsc dla wszystkich dzieci? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego   
Ostatnio podejmowaliśmy działania aby to ryzyko zminimalizować tj. 
przyjmowaliśmy mniej dzieci w rekrutacji aby teraz przy podwójnym roczniku można 
było przyjąć więcej. Łącznie mamy przygotowanych ok. 12000 miejsc w liceach, 
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technikach, szkołach zawodowych, natomiast nie ma gwarancji, że uczniowie 
dostaną się do wybranych przez siebie szkół.  
 
Nie było więcej pytań.  
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 08-06/52/43/2019 
 
 
     PUNKT 5 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 177 
 
Druk nr 177 stanowi załącznik do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gdańska z 
dnia 30 maja 2019 r.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Nie było pytań.  
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 08-06/53/44/2019 
 
     PUNKT 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych 
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 
lub osoby  fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu przeprowadzenia kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 182 
 
Druk nr 182 stanowi załącznik do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gdańska z 
dnia 30 maja 2019 r.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji  
Jak jest z nadużyciami z podmiotami, które pobierają ogromne miliony od miasta?  
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Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Mamy dwa tryby kontroli – z jednej strony kompleksowa kontrola, normalnie 
prowadzona w placówkach pod względem wykorzystywania dotacji. Przeprowadza je 
Biuro Audytu i Kontroli. Od jakiegoś czasu stosujemy kontrolę wyrywkową w zakresie 
frekwencji. Skontrolowaliśmy 10 spośród 60 szkół policealnych, we wszystkie 
weekendy grudnia. Nasi pracownicy był obecni na zajęciach, później 
weryfikowaliśmy podaną frekwencję, efekty były różne, czasem  placówki musiały w 
ramach korekty pokontrolnej zwrócić kilkanaście tysięcy złotych, czasem nawet 
więcej. W sumie za grudzień placówki zwróciły 500 000 zł.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji 
Jaka jest ogólna kwota przeznaczana na szkoły dla dorosłych? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
1500 000 zł miesięcznie. W następnych miesiącach planujemy kolejne kontrole aż do 
momentu kiedy ta frekwencja zejdzie do frekwencji realnej. Aby na danego 
słuchacza mogła być wypłacona dotacja frekwencja musi być co najmniej 50% 
 
Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji  
Dziękuję, że te kontrole zostały przeprowadzone bo wielokrotnie o nie prosiłem. 
Efekt waszej pracy jest zaskakujący, te nadużycia są na dużą skalę. Czy nie warto 
byłoby zwiększyć o 100% kontrole i zamiast 10 miesięcznie, kontrolować 20? Bo te 
500 tys. zł robi wrażenie. 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Placówki, które w grudniu na podstawie frekwencji którą wykazały i później kontroli  
musiały się skorygować, zrobiły to zgodnie z przepisami. Kolejne miesiące pokażą, 
czy frekwencja była zawyżana, czy korekta była robiona właściwie. Poczekajmy 
jeszcze na wyniki pokontrolne w czerwcu i tego co będzie w kolejnych miesiącach. 
Jeżeli chodzi o wybór placówek do kontroli, to były to placówki, które mają 
największą liczbę słuchaczy. Jeśli chodzi o zwiększenie ilości kontroli, to problemem 
jest pozyskanie osób, które mogłyby pójść na te kontrole.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy możemy się dowiedzieć jakie placówki zostały skontrolowane?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nie mam w tej chwili wykazu tych placówek, ale prześlemy go do pani.  
 
 
Nie było więcej pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 08-06/54/45/2019 
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     PUNKT 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego – druk nr 183 
 
Druk nr 183 stanowi załącznik do protokołu z obrad IX sesji Rady Miasta Gdańska z 
dnia 30 maja 2019 r.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
zreferował projekt uchwały.  
 
Nie było pytań.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja - jednogłośnie 7 głosami „za” -  pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 09-07/55/46/2019 
    
     PUNKT 8 
Trwałość i wykorzystanie środków unijnych w ramach projektów RPO. Status 
inwestycji. 
 
Pani Izabela Kulesza – Wydział Rozwoju Społecznego  
W październiku zeszłego roku zakończyliśmy realizację dwóch dużych projektów 
edukacyjnych. Były one dedykowane i szkołom podstawowym – szkolimy uczniów 
przedsiębiorczych, rozsądnych i ponadpodstawowym – rozwijamy kompetencje i 
programujemy przyszłość. Pierwszy projekt oscylował w okolicy 23 milionów, w 
ramach tego projektu wsparcie otrzymało ponad 11 tys. uczniów, 215 rodziców, 
ponad 1800 nauczycieli – pedagogów i psychologów. Natomiast projekt dedykowany 
szkołom ponadpodstawowym – wsparcie otrzymało ponad 8000 uczniów, 100 
rodziców i 1500 nauczycieli. W ramach tych dwóch projektów stworzyliśmy w 
Gdańsku 71 pracowni multimedialnych, w skład których wchodzi ekran 
multimedialny, 26 ipadów (w tym jeden dla nauczyciela). Pod koniec listopada, po 
30 dniach złożyliśmy ostateczne wnioski o płatność i od momentu kiedy instytucja 
zarządzająca czyli Urząd Marszałkowski zatwierdzi nam ten wniosek o płatność 
będzie liczyła się dla nas trwałość projektu, mimo że Urząd Marszałkowski zatwierdza 
taki wniosek o płatność w ciągu 6 miesięcy, ale do końca kwietnia to się nie 
wydarzyło. Te dwa projekty przede wszystkim zakładały poniesienie kompetencji 
kluczowych, matematycznych, językowych, przedsiębiorczości, w związku z tym 
dużo odbywało się zajęć, które pobudzały i kreatywność dziecięcą i 
przedsiębiorczość. Obywały się mediacje rówieśnicze, komunikacja empatyczna, 
warsztaty żeglarskie, pierwsza pomoc. Powstało 28 spółdzielni uczniowskich. To są 
podobne bliźniacze projekty. Poza tym, zostały zakupione również kajaki, zestawy 
do eksperymentów z fizyki i chemii oraz odnawialnych źródeł energii, zestawy do 
nauki programowania, do komunikacji alternatywnej, kamery cyfrowe, rzutniki, ale 
jeśli chodzi o trwałość projektu będziemy rozliczani z zakupu pomocy 
dydaktycznych.  Podczas kontroli instytucja zarządzająca będzie enumeratywnie 
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sprawdzać punkty, które są wymienione w standardach. Ten zakupiony sprzęt musi 
mieć wszelkie oprogramowanie i system operacyjny.   
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego 
Trzeci projekt to jest projekt zawodowy, obejmujący kilka szkół zawodowych.  
 
Pan Marcin Dawidowski – dyrektor Wydziału Programów Rozwojowych UM 
Jeśli chodzi o inwestycje, to warto wspomnieć o tworzeniu nowych miejsc dla 
przedszkolaków 622 nowych miejsc), jest to Przedszkole nr 82, przy ul. Damroki 250 
dzieci, 10 oddziałów. Przedszkole 73: 7 nowych oddziałów 175 dzieci, Przedszkole nr 
39 przy ul. Opackiej – nowy oddział na 25 dzieci. Przedszkole nr 81: 1 oddział 22 
dzieci, Przedszkole nr 83: 6 nowych oddziałów 150 dzieci. W ramach stałych 
oszczędności obsłużyliśmy przedszkole przy ul. Lawendowe Wzgórze. Druga część –
projekt „Gdańsk miastem zawodowców” – jest to wsparcie szkół: Zespołu Szkół 
Morskich, Zespół Szkół Samochodowych – pracownie szkolne, LO Conradinum – 
modernizacja pracowni, wyposażenie, Zespół Szkół Łączności – modernizacja 
budynku, Zespół Szkół Energetycznych przy ul. Reja – montaż urządzeń energetyki 
odnawialnej, Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, CKZiU nr 2, Centrum 
Kształcenia Zawodowego –wyposażenie pracowni samochodowej. Ponadto 
realizujemy program termomodernizacji budynków oświatowych – 30 obiektów. 
Istnieje również lista rezerwowa.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Mam prośbę, aby wykaz tych placówek przesłać mi mailem. Plan jest ambitny, 
jeszcze tego w Gdańsku nie było aby przeprowadzić termomodernizację na tak 
wielką skalę.  
 
Nie było więcej pytań. Przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.  
 
 
     PUNKT 9 
Dyskusja na temat dostępności szkolnych obiektów sportowych  
po godz. 16:00.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
W zeszłym roku podjęliśmy pierwsze działania dotyczące utworzenia nowych miejsc 
dla animatorów sportu w dzielnicowych centrach sportu. Projekt się rozwija w 16 
dzielnicach.  Animatorzy prowadzą zajęcia sportowe dla mieszkańców, są to zajęcia 
sportowe otwarte. Pracujemy również nad wspólnym regulaminem miejskim dla 
dzielnicowych centrów sportu, aby odciążyć dyrektorów szkół będących 
administratorami boisk. Po zakończeniu zajęć szkolnych obiekty sportowe są 
dostępne dla mieszkańców  i administrator nie ponosi odpowiedzialności za 
użytkowanie obiektu w godzinach pozalekcyjnymi. W większości szkół obiekty 
sportowe są dostępne bezwarunkowo.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Dostałam zgłoszenie zez Spółdzielni Mieszkaniowej Orunia Górna, że dyrektor szkoły 
nie udostępnia obiektów.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego  
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W tej chwili mamy informacje, że obiekt jest już udostępniany.  
 
 
     PUNKT 10 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady komisji.  
 
Godz. 17:50.  
 
 
       Przewodniczący Komisji Edukacji  
 
                  Andrzej Kowalczys 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 
 


