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Protokół nr 10-08/2019 z  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 28 sierpnia 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 następujące zmiany w porządku 
obrad: 

1. Uzupełnienie o druk nr 285 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska, który wpłynął po podpisaniu 
porządku obrad.  
 

2.  Na prośbę Dyrektora Biura Zamówień Publicznych, druk nr 269 opiniować w 
punkcie 4 

 
 

Uwzględniając powyższe zmiany porządek przedstawiał się następująco: 
 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 278 

 
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 279 
 
3. 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 254 

 
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania podmiotu 

wykonującego zadania Centralnego zamawiającego – druk nr 269  
 
5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska 

w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na 
wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 
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sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 
własnych samorządowych jednostek budżetowych – druk nr 256 

 
6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 

22 w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 104A – druk nr 274 
 
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Gdańsk – druk nr 273 

 
8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki 
zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach 
zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta 
Gdańska  - druk nr 272 
 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska 
Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku i stanowiska Zarządu Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku dotyczących zaopiniowania projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 271 
 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 270  
 

11. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium 
Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 
maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w 
ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i 
Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska  
– druk nr 268        
 

12. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
ustalenia na rok szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych szkół 
ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska – 
druk nr 267  

 
13. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska – druk nr 285  
 
14. Organizacja nowego roku szkolnego 2019/2020 
 
15. Wnioski Komisji  do budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok 
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16. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
 
Powyższy porządek został przyjęty 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 – druk nr 278 
 
Druk nr 278 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału 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 2 głosami za, przy 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.  
OPINIA  Nr 09-08/64/55/2019 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 279 
 
Druk nr 279 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału 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 2 głosami za, przy 1 głosie przeciw i przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 09-08/65/56/2019 
 
     PUNKT 3 
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 254 
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Druk nr 254 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pani Jolanta Ostaszewska – dyrektor Wydziału 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 2 głosami za, przy 1 głosie przeciw i przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 09-08/66/57/2019 
 
 
     PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wskazania podmiotu wykonującego 
zadania Centralnego zamawiającego – druk nr 269  
 
Druk nr 269 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pan Marek Komorowski – dyrektor Biura Zamówień Publicznych zreferował projekt 
uchwały.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
 Komisja – jednogłośnie 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 09-08/76/67/2019 
 
     PUNKT 5 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska w 
sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów 
finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych 
jednostek budżetowych – druk nr 256 
 
Druk nr 256 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
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: 
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 Komisja – jednogłośnie 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
OPINIA  Nr 09-08/67/58/2019 
 
     PUNKT 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 22  
w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 104A – druk nr 274 
 
Druk nr 274 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
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 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
OPINIA  Nr 09-08/68/59/2019 
 
     PUNKT 7 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Gdańsk – druk nr 273 
 
Druk nr 273 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował 
projekt uchwały.  
 
Pani Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 
Chciałam podziękować za ten dodatek, za to że nasze starania zostały w końcu 
docenione.  
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
 Komisja – jednogłośnie 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
OPINIA  Nr 09-08/69/60/2019 
 

     PUNKT 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we 
wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach i 
placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska  - druk nr 272 
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Druk nr 272 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował 
projekt uchwały.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy chodzi tu o godzinę lekcyjna czy zegarową?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nie mam pewności, dokładną informację prześlę pani mailem. 
 
Nie było pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem 
projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
 Komisja – jednogłośnie 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
OPINIA  Nr 09-08/70/61/2019 
 

     PUNKT 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska 
Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ 
„Solidarność” w Gdańsku i stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Gdańsku dotyczących zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta 
Gdańska w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci 
młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gdańska – druk nr 271          
 
Druk nr 271 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z 29 
sierpnia 2019 roku.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferował projekt uchwały.  
 
Ponieważ związki zawodowe wydały negatywną opinię wobec projektu uchwały, 
przewodniczący Komisji poprosił przedstawicieli związków o wyjaśnienie swojego 
stanowiska.  
 
Pani Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 
Podtrzymujemy swoje stanowisko i uważamy, że uzasadnienie tej uchwały i kolejnej, 
która mówi o wprowadzeniu 25 godzin w przypadku gdy jest więcej dzieci 5-letnich 
w grupie nas nie przekonuje. Miasto chce zmniejszyć ilość oddziałów mieszanych ale 
nie rozumiem dlaczego ma się to odbywać kosztem nauczyciela. Praca w takiej 
łączonej grupie jest na pewno trudniejsza niż praca w jednolitej grupie gdzie są 
dzieci 6-letnie czy 5-letnie.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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Jako organ prowadzący robimy to nie w formie gwałtownych ruchów np. 
nieprzyjmowania dzieci 6-letnich w przedszkolach, natomiast wskazujemy, że 
miejscem właściwym do przejścia tego obowiązkowego wychowania przedszkolnego 
jest szkoła w zerówkach szkolnych. Stąd o ile widzimy zasadność w tworzeniu grup 
mieszanych w przypadku dzieci najmłodszych, które zaczynają edukację, o tyle nie 
widzimy takiej zasadności w przypadku grup mieszanych w przedszkolu w przypadku 
5-cio i 6-cioletnich.  
 
Pani Alina Molska – ZNP Gdańsk 
Czy wiadomo ile takich grup mieszanych będzie utworzonych?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nie mam takich danych.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji 
Czy państwo jako związki zawodowe podnosiły te kwestie wcześniej do miasta?  
 
Pani Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność 
Nie mieliśmy takiej okazji, nie interweniowaliśmy wcześniej ponieważ nie mieliśmy 
też takiego rozeznania.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji 
Rozumiem związki zawodowe ale musimy brać pod uwagę również budżet, który nie 
jest z gumy. Miasto wyciąga rękę, - ponieśliśmy dodatki do wychowawstwa, będą 
podwyżki co też budżet bardzo odczuje.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Pieniądze w budżecie na pewno by się znalazły, wystarczyłoby zahamować niektóre 
niebezpieczne dla młodzieży programy.  
 
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym 
zaopiniowaniem projektu uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
 Komisja – 3 głosami za, przy 3 głosach przeciw  – nie rozstrzygnęła głosowania nad 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.  
OPINIA  Nr 09-08/71/62/2019 
 
 
     PUNKT 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 270  
 
Druk nr 270 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska  
z 29 sierpnia 2019 roku.  
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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 –3 głosami za, przy 3 głosach przeciw  – nie rozstrzygnęła głosowania nad 
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały. 
 OPINIA  Nr 09-08/72/63/2019 
 
 
     PUNKT 11 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 
Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta 
Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających 
najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na 
terenie Gminy Miasta Gdańska – druk nr 268        
 
Druk nr 268 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z 29 
sierpnia 2019 roku.  
 
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 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 09-08/73/64/2019 
 

    PUNKT 12 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na rok 
szkolny 2019/2020 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
specjalnych na terenie Miasta Gdańska – druk nr 267  
 
Druk nr 267 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z 29 
sierpnia 2019 roku.  
 
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 6 głosami za – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
OPINIA  Nr 09-08/74/65/2019 
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     PUNKT 13 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska – druk nr 285  
 
Druk nr 285 stanowi załącznik do protokołu z XV sesji Rady Miasta Gdańska z 29 
sierpnia 2019 roku.  

 
Pani Kamila Błaszczyk -  Przedstawiciel Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w 
RMG zreferowała projekt uchwały.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Uważam, że Młodzieżowa Rada powinna mieć swój niewielki budżet do dyspozycji, 
bo to bardzo ułatwiłoby im funkcjonowanie.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego UM  
Taki budżet został w budżecie Wydziału wyodrębniony. W związku z tym, że 
Młodzieżowa Rada nie może występować ani o środki grantowe ani dotacyjne został 
u nas zabezpieczony budżet w wysokości 10 tys. zł. do dyspozycji za pośrednictwem 
Wydziału. Jeśli chodzi o organizację wydarzeń typu turniej sportowy czy piknik to 
też jest to możliwe ponieważ na ten cel są zabezpieczone pieniądze w budżecie 
Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego, łącznie z zakupem nagród.   
 
Radny Przemysław Malak – członek komisji  
Czy nie jest planowane zmniejszenie liczby radnych młodzieżowych?  
 
Pani Kamila Błaszczyk -  Przedstawiciel Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w 
RMG 
Planujemy szeroką kampanię promocyjną aby zachęcać do kandydowania do 
Młodzieżowej Rady. Jeżeli natomiast w ciągu 3 kolejnych sesji nie będzie kworum 
uchwała przewiduje rozwiązanie Młodzieżowej Rady.  
 
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 09-08/75/66/2019 
 
     PUNKT 14 
Organizacja nowego roku szkolnego 2019/2020 
 
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawił 
prezentację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
 
 
     PUNKT 15 
Wnioski Komisji  do budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok 
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Przewodniczący Komisji zaproponował następujący wniosek do budżetu miasta na 
2020 rok: 

1) aby w budżecie Miasta Gdańska na 2020 rok zarezerwować  środki finansowe 

na budowę nowego boiska dla Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących  

Conradinum.  

 
Komisja przystąpiła do głosowania.  
 
Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie 
 

WNIOSEK NR 10-08/01/01/2019 
 

 

Następnie radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji zaproponował 

wniosek: 

2) aby w budżecie Miasta Gdańska na 2020 rok zarezerwować  środki finansowe 

na modernizację boiska w Szkole Podstawowej nr 65  

im. Alfa Liczmańskiego przy ul. Śluza 6 w Gdańsku 

 
Komisja przystąpiła do głosowania.  
 
Powyższy wniosek przyjęto jednogłośnie 

WNIOSEK NR 10-08/02/02/2019 
 
 
Pani Anna Kocik – NSZZ Solidarność - poinformowała, że związki zawodowe 
wystosowały pismo do Pani Prezydent o podwyżkę płac dla pracowników 
administracji i obsługi.  
 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie poparcie powyższego postulatu 
związków zawodowych.  
 
Komisja jednogłośnie poparła rekomendację związków zawodowych o podwyżki dla 
pracowników administracji i obsługi.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  
Chciałbym podziękować za podwyżki dodatków funkcyjnych i motywacyjnych, bo co 
roku jako Komisja składaliśmy taki wniosek. Chciałbym również powrócić do 20 zł na 
ucznia do dyspozycji dyrektora na drobne remonty.  
 
Pan Grzegorz Szczuka – dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego wyjaśnił, że w 
budżecie każdej szkoły znajduje się wyznaczona kwota na drobne remonty i jest 
prawdopodobnie  wyższa niż 20 zł na ucznia.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji poprosił o dokładną analizę 
jaka dokładna kwota wychodzi w przeliczeniu na ucznia.  
 
     PUNKT 16 
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Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady Komisji.  
 
Godz. 18:00.  
 
 
 
       Przewodniczący Komisji Edukacji  
        Rady Miasta Gdańska 
 
         Andrzej Kowalczys   
 
 
 
Protokołowała: 
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 


