
Protokół nr 15-01/2020 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska 

z dnia 29 stycznia 2020 roku 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 107 

 
Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:30.  
 
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 dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 486 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 
 druk nr 479 
 

3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły 
Podstawowej nr 6 w Gdańsku – druk nr 494 
 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 
druk nr 480  
 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego – 
druk nr 485 
 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania publicznego Przedszkola przy ul. 
Dragana 22 w Gdańsku – druk nr 487 
 

7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego –
druk nr 488 
 

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. 
Aleksandra Dulin’a 8 w Gdańsku – druk nr 495 
 

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego –
druk nr 496 
 

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. 
Startowej 9 w Gdańsku – druk nr 492 

 
11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 

w Gdańsku przy ul. Startowej 9 – druk nr 493 
 
12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 

Mistrzostwa Sportowego nr 93 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego 
w Gdańsku –druk nr 491 

 



13.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum 
Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku – druk nr 490  

 
14. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Gdańskiej 

imienia Ireny Sendlerowej poprzez zmianę adresu siedziby  z ul. Podwale Staromiejskie 
51/52 w Gdańsku na ul. Piramowicza ½ w Gdańsku – druk nr 484 

 
15. 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 483 

 
16. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły 

Specjalnej I Stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku, ul. Wita Stwosza 23 
poprzez zmianę jej siedziby – druk nr 482 

 
17. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy nr 2 im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku, ul. Wita 
Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby – druk nr 481 

 
18. 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 n 86 im. prof. Jerzego Sampa w 
Gdańsku  
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. prof. Jerzego Sampa w Gdańsku – druk nr 498 

 
19. 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 n r 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 489 

 
20. 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 477  

 
21. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr 

XVIV/1245/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w 
Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. Leonida Teligi w Gdańsku – druk 
nr 476 

 
22. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr 

XLIV/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 475 

 
23. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr 

XLIV/1233/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku w 
Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Na Bursztynowym Szlaku  w Gdańsku 
– druk nr 474 

 
24. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska Nr 

XLI/1276/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 83 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 83 w Gdańsku – druk nr 478  

 



25. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci 
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 472 

 
26. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz 
określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Miasta Gdańska oraz inne organy – druk nr 471 

 
27. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska Gdańskiego 

Programu Edukacji Kulturowej  - druk nr 510  
 
28. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji za okres od 22 listopada 2018 roku 

do 31 stycznia 2019 roku  
 
29. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2020 rok 
 
30. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 

 
Porządek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.          
 
     PUNKT 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 486 
 
Druk nr 486 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 roku.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferował projekt uchwały.  
 
Dyskusja: 
 
Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji 
Czy sieć szkół jest ustalana z dyrektorami? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Wszystkie zmiany są konsultowane z dyrektorami szkół.  
 
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 15-01/133/01/2020 
 
     PUNKT 2 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego – druk nr 479 
 



Druk nr 479 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/136/04/2020 
 
     PUNKT 3 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku – druk nr 494 
 
Druk nr 494 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/134/02/2020 
 

    PUNKT 4 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego – druk nr 480  
 
Druk nr 480 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/135/03/2020 
 



 
    PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego – druk nr 485 
 
Druk nr 485 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 15-01/136/04/2020 
 
 

    PUNKT 6 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania publicznego Przedszkola 
przy ul. Dragana 22 w Gdańsku – druk nr 487 
 
Druk nr 487 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 15-01/147/05/2020 
 

    PUNKT 7 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego –druk nr 488 
 
Druk nr 488 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 15-01/148/06/2020 
 
 

    PUNKT 8 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola 
przy ul. Aleksandra Dulin’a 8 w Gdańsku – druk nr 495 
 
Druk nr 495 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 7 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 15-01/149/06/2020 
 
     PUNKT 9 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego –druk nr 496 
 
Druk nr 496 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/150/07/2020 
 

    PUNKT 10 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia publicznego Przedszkola 
przy ul. Startowej 9 w Gdańsku – druk nr 492 
 
Druk nr 492 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 roku.  
 



Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferował projekt uchwały.  
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Chciałabym wygłosić swoje oświadczenie w tej sprawie:  
„Publiczne Przedszkole <<Trzynastka>> to wyróżniająca się placówka oświatowa na 
mapie Gdańska. Forma prowadzenia przedszkola jako przedszkole publiczne 
prowadzone przez osobę fizyczną została wskazana przez Gminę Miasta Gdańsk w 
2016 roku. Wówczas ta forma działalności została uznana przez Gminę Miasta 
Gdańska za jak najbardziej korzystną. Organizacja przedszkola kształcącego po 100 
dzieci wiązała się z poniesieniem ogromnych kosztów organizacyjnych i finansowych 
przyjmując na wynajem starą, niewyremontowaną nieruchomość, podjęłam się 
realizacji zadania, gdzie w pierwszych latach funkcjonowania placówki wymagała 
dużych kosztów związanych z remontem i zakupem nowoczesnego sprzętu. Musiałam 
kupić m.in. meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt elektroniczny i wyposażenie sal. 
Wprowadziłam system elektroniczny przyprowadzania dzieci, wymieniłam sprzęty 
ogrodowe. Zatrudniłam grupę współpracowników. Stworzyłam nowatorskie warunki 
do pracy dla kadry pedagogicznej. Nauczyciele pracują w małych grupach do 13 osób. 
Jako jedna z pierwszych placówek w Gdańsku rozpoczęłam realizację zadań z terapii 
sensorycznej. Jednocześnie jako osoba fizyczna prowadząca placówkę publiczną 
jestem w jednej osobie organem prowadzącym i dyrektorem jednostki. Jestem 
przykładem najniższego kosztu prowadzenia działalności oświatowej. Stanowi to 
jednocześnie przykład właściwego wydatkowania środków publicznych 
przeznaczonych na oświatę w związku bezpośrednim nadzorem przez organ 
prowadzący. Moje przedszkole publiczne, tak jak każde inne publiczne przedszkole 
prowadzone przez miasto Gdańsk pobiera od rodziców opłatę za opiekę wyłącznie 
przed godziną 8:00 i po godz. 13:00 w wysokości 1 zł.  
W dniu 26 lipca 2019 roku wystąpiłam z wnioskiem do pani prezydent Miasta Gdańska 
o przedłużenie umowy najmu nieruchomości użytkowej przeznaczonej na działalność 
publicznego przedszkola <<Trzynastka>>. Odpowiedź odmowną otrzymałam 5 
grudnia po ponownym skierowaniu pisma 14 listopada 2019 roku. Argumenty 
podnoszone przez miasto są dla mnie niezrozumiałe a gmina nie podejmuje żadnego 
dialogu w tej sprawie. Dodatkowo podczas prowadzenia przeze mnie działalności 
Gmina Miasta Gdańsk przeprowadziła w całej nieruchomości ogromny remont 
obciążając mnie kosztami organizacyjnymi i koniecznością nieustannego kontaktu z 
wykonawcami prowadzącymi prace budowlane. Zwracam się do państwa z prośbą o 
podjęcie działań zmierzających do kontynuowania działalności publicznego 
przedszkola <<Trzynastka>> prowadzącego przez moją osobę.” 
 
Dyskusja: 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Od kiedy pani prowadzi tę działalność?  
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Od września 2016 roku.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
A jakie argumenty miało miasto nie przedłużając pani umowy? 
 



Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Wychodzimy z założenia, że jest to majątek miasta i zasadne jest prowadzenie tam 
placówki samorządowej.  
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Placówka już w 2017 roku została włączona w plan remontowy. Gdybym w tamtym 
momencie wiedziała, że nie będę miała remontowanego budynku przeniosłabym 
placówkę w inne miejsce. Informacja, którą otrzymałam w grudniu wiąże się z tym, 
że muszę zlikwidować swoją firmę.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Kontaktowałem się ze społecznością przedszkolną czy z panią dyrektor więc ten 
dialog był. Natomiast podpisując jakąkolwiek umowę wiemy kiedy ona się kończy. 
Zakończenie umowy w danym miejscu nie warunkuje tego, że pani musi zlikwidować 
przedszkole. Gdyby podjęła pani kroki w celu poszukania innej lokalizacji to 
przedszkole mogłoby funkcjonować. Miasto Gdańsk stara się jak najlepiej zarządzać 
swoim majątkiem.  
 
Pani XXX * - rodzic dziecka z przedszkola „Trzynastka” 
Moje dziecko chodzi do przedszkola drugi rok i jako rodzic czuję się oszukana 
ponieważ zapisałam dziecko z myślą, że będzie tam uczęszczało 4 lata. Gdybym 
wiedziała, że przedszkole po dwóch latach zostanie zlikwidowane to zapisałabym 
dziecko do innego przedszkola. W przedszkole są zbierane pieniądze na radę 
rodziców, kupowane są sprzęty, zabawki więc ja osobiście również zainwestowałam 
w to przedszkole. Teraz prawdopodobnie zmienią się panie i moje dziecko będzie 
przeżywało całą sytuację.  
 
Radny Wojciech Błaszkowski – członek komisji  
Nie do końca mieliśmy świadomość, że istnieje taki problem. Czy my jako miasto 
mamy możliwość zaproponowania czegoś innego pani, czy takie rozmowy były, czy 
państwo są zdeterminowani żeby tam powstała placówka prowadzona przez miasto? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Żadna z podjętych przez nas decyzji nie wynikała z negatywnej oceny prowadzenia 
przedszkola. Nie chcemy likwidacji tego przedszkola, mogły być podjęte próby 
poszukania nowej lokalizacji. Decyzje, które zostały podjęte to jest wprost 
wypełnienie umowy podpisanej w roku 2016. Wszystkie dzieci, które uczęszczają do 
tego przedszkola, będą miały możliwość złożenia karty kontynuacji nauki w tym 
samym przedszkolu tylko, że samorządowym. Podczas rozmów z nową panią dyrektor 
padły ustalenia, że nauczyciele będą mogli kontynuować zatrudnienie. Więc jest też 
to gwarancja na to, że dzieciom nie zmienią się panie.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
W jakiej mniej więcej wysokości poniosła pani nakłady finansowe w związku z 
prowadzoną działalnością?   
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Od 2016 roku 250 000 zł.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  



A czy część sprzętu można by było przenieść do innej lokalizacji? 
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Jest to raczej niemożliwe ponieważ są to np. sprzęty zamontowane w ogrodzie.   
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Pani podejmując się działalności, która pani podjęła wiedziała, że musi ja pani 
uzupełnić o te sprzęty. Oczywiście może pani rozmawiać z dyrektorem zespołu panią 
Zielnik, że jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione pani dyrektor będzie mogła 
odkupić część z tych rzeczy. One nie przechodzą na własność miasta, to jest pani 
majątek jako organu prowadzącego placówkę.  
 
Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji  
Uważam, że trzeba wspierać również placówki niepubliczne, dawać im możliwości 
rozwoju na pewnych fajnych warunkach też ekonomicznych. Jestem przeciwnikiem 
kiedy za pieniądze miasta Gdańska są budowane obiekty i oddawane osobom 
fizycznym, które nie muszą ponosić żadnych nakładów finansowych. Natomiast w tej 
sytuacji, w momencie podpisywania umowy był określony okres najmu czyli trzeba 
było tu kalkulować ile mogę włożyć kosztów i jakie potencjalne zyski z tego 
wyciągnę. Trudno mi się odnieść do tego jak pani kalkulowała biznes 4 lata temu. 
Rodzice też powinni być rzetelnie poinformowani na jaki okres obowiązuje panią 
umowa.  A czy miasto zrealizowało względem pani zobowiązania wynikające np. ze 
szkód?  
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Ja celowo już w lipcu wysłałam do miasta pismo z prośbą o przedłużenie umowy, 
żeby wiedzieć jak postąpić dalej. Nie prowadziłabym dalszych inwestycji w ogrodzie 
w tym roku o wartości 40 tys. zł gdybym nie wiedziała, że nie będę miała podpisanej 
umowy. Do tej pory byłam zapewniana, że będę miała przedłużoną umowę na wiele 
lat. Podpisując umowę w 2016 roku miałam zapewnienie, że umowa zostanie mi 
przedłużona na 25 lat. Rozumiem, że te 4 lata były na to żebym rozwinęła 
przedszkole i sama się tez sprawdziła w funkcji dyrektora i organu prowadzącego. 
Przedszkole bardzo dobrze funkcjonuje, mamy bardzo dobre opinie w kuratorium, w 
środowisku lokalnym i w mieście, współpracujemy wzorowo ze szkołą. Do tego 
momentu, do lipca nie było żadnej informacji ze strony miasta. W listopadzie 
dzwoniłam do pani Przybyszewskiej z Wydziału Rozwoju Społecznego, która 
przekazała mi informację, że będę miała przedłużoną umowę na kolejne 3 lata. 
Natomiast dowiaduję się w grudniu, że ta umowa nie zostanie przedłużona.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Jeżeli ktoś w 2016 roku obiecał pani przedłużenie umowy na 25 lat, to jest złamanie 
jakichkolwiek zasad, to trzeba wyjaśnić. Pani  Przybyszewskiej nie ma tutaj więc nie 
może się wypowiedzieć. Ciężko mi powiedzieć kto jakie deklaracje pani składał.  
 
Pani XXX* 
Wcześniej w tym samym budynku mieściło się niepubliczne przedszkole „trzynastka”. 
Mieszkam w jego pobliżu więc mogłam je na co dzień obserwować. Nie przyszło mi 
do głowy, że po tylu latach funkcjonowania w tamtym miejscu przedszkola można je 
zlikwidować. 
 



Pani XXX* 
Abstrahując od tego co pani dyrektor zakupiła jeśli chodzi o sprzęty, to również 
trzeba wziąć pod uwagę, że pani dyrektor zainwestowała również w kadrę 
pedagogiczną, która jest bardzo dobrze dobrana. Są to wieloletni pracownicy, zgrane 
grono pedagogiczne. Obawiamy się o to kto się nami zaopiekuje, nowa pani dyrektor 
będzie miała oprócz przedszkola do zarządzania dużą szkołę.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nauczyciele będą teraz zatrudnieni za Karcie Nauczyciela, gdzie obowiązuje pensum 
godzin, jeżeli tylko wyraża taką wolę będą mogli kontynuować pracę.  
 
Pani XXX* 
Ale nigdzie nie było takiej deklaracji… 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
W przyszłym tygodniu planuję spotkanie z kadrą, mam nadzieję, że odbędzie się 
również w obecności pani dyrektor, co prawda nie ma jeszcze gwarancji, że to ona 
obejmie to stanowisko bo będzie ogłoszony konkurs. Jeśli chodzi o dzieci jest 
możliwość złożenia karty kontynuacji. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników, 
obowiązują nas te stawki, które ustala Ministerstwo. W kwestii dodatków do pensji 
zasadniczej, są uregulowane m.in. przez regulamin wynagradzania, są to datki 
motywacyjne, stażowe.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
Panie dyrektorze, dlaczego pani dyrektor otrzymała odpowiedź na pismo z tak dużym 
opóźnieniem?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Jeśli chodzi o lipcowe pismo naprawdę nie wiem. 
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
Jest to niepokojące, że pani wysyła pismo i otrzymuje odpowiedź dopiero po kilku 
miesiącach. Moim zdaniem jest dużo niejasności w tej sprawie. Żałuję, że pani nie 
zgłosiła się do nas wcześniej żebyśmy mieli czas zapoznać się ze sprawą. Teraz tego 
czasu jest już bardzo mało, już jutro jest sesja Rady Miasta.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
My dzisiaj nie podejmujemy uchwały czy pani placówkę likwidujemy, tylko 
przekazaliśmy pani w grudniu informację, że nie przedłużymy umowy najmu i mamy 
wolną przestrzeń jeżeli chodzi o miasto Gdańsk. Jeżeli przeciągniemy te rozmowy 
na marzec staniemy przed taką sytuacją, że pani nie będzie w stanie podjąć innych 
decyzji.  
 
Radny Krystian Kłos – członek komisji  
Jeżeli podejmiemy uchwałę, powstanie zespół szkolno – przedszkolny i od września 
przedszkole będzie prowadzone przez miasto. Jeżeli uchwały nie podejmiemy, 
umowa zostałaby z panią przedłużona, np. o rok, dwa?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 



Pani już w grudniu została poinformowana o nieprzedłużaniu umowy. To jest uchwała 
intencyjna, my musimy mieć czas na poinformowanie rodziców o wszelkich 
zmianach.  
 
Radny Wojciech Błaszkowski – członek komisji  
A gdybyśmy podjęli uchwałę w lutym, czy ten miesiąc byłby wystarczający na 
podjęcie ewentualnych rozmów?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Były dwa miesiące na podejmowanie rozmów, konkretnych decyzji i działań. Nie 
mogę się zgodzić na takie stawianie pod ścianą.  
 
Radny Wojciech Błaszkowski – członek komisji  
Tutaj niewątpliwie urząd ma prawo nie przedłużać umowy, choć wątpliwości może 
budzić fakt nie udzielania odpowiedzi przez tak długi czas. Myślę, że my jako urząd 
powinniśmy wspierać taką działalność. Czy nie można by było kontynuować tego 
poprzez prowadzenie przedszkola publicznego przez organ niepubliczny?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Miasto Gdańsk w swojej polityce wspiera placówki publiczne niesamorządowe. W tej 
chwili w tym obiekcie trwają duże prace jeśli chodzi o dostosowywanie go do obiektu 
szkolnego.  
 
Pan XXX* 
W tej chwili w przedszkolu trwają bardzo intensywne prace remontowe, w które pani 
dyrektor jest bardzo angażowana na co dzień. Merytoryka miasta w tej chwili jest 
taka, że pani dyrektor jest angażowana w ten remont, są wyłączane niektóre 
pomieszczenia, a miasto przygotowuje sobie teraz placówkę żeby rozpocząć 
działalność 1 września.  
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Pan dyrektor mówi, że chętnie przedłuży umowę moim nauczycielom, chętnie odkupi 
ode mnie część majątku, ale nie ma tam miejsca dla mnie. Mam oddać swoich 
wykształconych pracowników, swoje dzieci, swoje mienie i wziąć 1 września torbę i 
wyjść stamtąd.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Na spotkaniach z dyrektor Zielnik padła informacja, że jeżeli chodzi o wszelkie 
decyzje podejmuje je dyrektor placówki. Jeżeli chodzi o wszelkie decyzje kadrowe, 
również dotyczące pani musi pani uzgadniać z dyrektorem zespołu. Czy złożyła pani 
deklarację chęci kontynuacji pracy z dyrektorem szkoły?  
 
Pani Małgorzata Goyke – dyrektor Publicznego Przedszkola „Trzynastka” 
Tak. Niestety otrzymałam informację, że takiego etatu nie ma.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Prowadząc jakąkolwiek działalność gospodarczą w naszych czasach, to jest ogromny 
wysiłek. Pani dyrektor włożyła ogrom pracy w to przedszkole i proszę żeby zostało 
to docenione.  
 



Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nasza decyzja nigdy nie wynikała z niskiej oceny pani działalności, ale dobre 
zarządzanie placówką nie daje gwarancji przedłużenia umowy. 
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Ale oprócz majątku rzeczowego miasto przejmuje również majątek personalny.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Ale miasto Gdańsk w żadnym przypadku nie przejmuje czyjegoś majątku. Zgodnie z 
decyzją pani prezydent mamy w tym miejscu pustą przestrzeń.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji  
Przyjmuję argumentację pana dyrektora ale chciałbym znaleźć jakiś złoty środek. 
Czy jeżeli byśmy procedowali ten punkt w lutym panią dyrektor zadowalałby taki 
termin?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Trzeba pamiętać, że rodzice do 2 marca muszą złożyć karty kontynuacji. Dla pani 
luty jest możliwy przy gwarancji dzisiaj, że pani będzie miała przedłużoną umowę 
najmu. Jeżeli pani tego najmu nie będzie miała pani mam wątpliwości czy pani w 
tak krótkim czasie będzie w stanie poinformować rodziców. Boję się, że taką decyzją 
pozwalamy postawić siebie pod ścianą.  
 
Radny Wojciech Błaszkowski – członek komisji  
A czy była pani proponowana jakaś inna lokalizacja?  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nie padła taka prośba o inną lokalizację.  
 
Radny Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący komisji  
Mam propozycję, która mam nadzieję zadowoli wszystkich. Dramatem jest, że ktoś 
kto prowadzi działalność gospodarczą nie zakłada takiego scenariusza jak 
nieprzedłużenie umowy. Ale dramatem tez jest, że pani w lipcu występuje a przez 5 
miesięcy nie uzyskuje odpowiedzi a urzędnik zapewnia panią ustnie, że umowa 
będzie przedłużona osłabiając pani czujność. Panie dyrektorze decyzja w lutym jest 
również zgodna z prawem, damy wtedy pani możliwość negocjacji, której nie mogła 
przeprowadzić w lipcu. 3 doby to jest czas na dotarcie do wszystkich rodziców.  
 
Radny Wojciech Błaszkowski – członek komisji  
Chciałbym zaproponować wniosek aby miasto podjęło rozmowy negocjacyjne 
zmierzające do funkcjonowania przedszkola w tej lokalizacji oraz aby przesunąć 
procedowanie tej uchwały na luty.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
W mojej ocenie miasto Gdańsk zrobiło to co zawsze robi w takiej sytuacji czyli były 
konsultacje z obiema paniami dyrektor, dajemy gwarancje zatrudnienia dla 
nauczycieli, dzieci będą miały możliwość kontynuacji. Jedyną osobą, która nie miała 
takiej gwarancji jest pani dyrektor ale jesteśmy skłonni wrócić do rozmów i spotkać 
się jeszcze raz z panią i z panią Zielnik. Ale nie będziemy dyskutować o kwestii 
przedłużenia majątku.  



 
Pani Barbara Imianowska – Radna Miasta Gdańska 
Jestem zbulwersowana takim postawieniem sprawy wobec pani ponieważ jej 
działania nie zostały docenione. Jest mi wstyd coś takiego słyszeć.  
 
Radny Wojciech Błaszkowski – członek komisji 
Moje odczucia w tym zakresie są całkiem inne ponieważ do tej pory Urząd zawsze 
wspierał osoby, które wykazywały się inicjatywą, mam nadzieję, że również i ta 
sytuacja pozytywnie się zakończy.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji  
Chciałbym zauważyć, że pan dyrektor Kryger towarzyszy nam na posiedzeniach 
komisji od wielu lat i zawsze w sposób rzeczowy i merytoryczny przedstawia sprawy. 
Jestem jedynie zdumiony brakiem odpowiedzi przez tyle miesięcy na to pismo ale 
pewnie gdyby wpłynęła bezpośrednio do dyrektora Krygera od razu byłaby 
odpowiedź.  
 
Nie było więcej pytań. 
 
W związku z wnioskiem radnego Wojciecha Błaszkowskiego Przewodniczący Komisji 
zaproponował odstąpienie od opiniowania projektu uchwały.  
 
Komisja przystąpiła do głosowania nad odstąpieniem od opiniowania projektu 
uchwały zawartego w druku nr 492.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – odstąpiła od opiniowania projektu uchwały.  
 
OPINIA  Nr 15-01/151/08/2020 
 

 
    PUNKT 11 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Gdańsku przy ul. Startowej 9 – druk nr 493 
 
Druk nr 493 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/152/09/2020 
 
 



    PUNKT 12 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 
Mistrzostwa Sportowego nr 93 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mistrzostwa 
Sportowego w Gdańsku –druk nr 491 
 
Druk nr 491 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 roku.  
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
zreferował projekt uchwały.  
 
Pani Bożena Brauer – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników 
Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  
Czy wszystkie etaty pozostaną zachowane? 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Decyzję co do etatów będzie podejmował dyrektor zespołu.  
 
 
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 15-01/153/10/2020 
 

    PUNKT 13 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji XI Liceum 
Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku – druk nr 490  
 
Druk nr 490 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/154/11/2020 
 

    PUNKT 14 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy 
Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej poprzez zmianę adresu siedziby  z ul. 



Podwale Staromiejskie 51/52 w Gdańsku na ul. Piramowicza ½ w Gdańsku 
 – druk nr 484 
 
Druk nr 484 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/155/12/2020 
 
     PUNKT 15 
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 483 
 
Druk nr 483 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/156/13/2020 
 
 
     PUNKT 16 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej 
Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 20 im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Gdańsku, ul. 
Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby – druk nr 482 
 
Druk nr 482 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/157/14/2020 
 
     PUNKT 17 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 im. św. Matki Teresy z Kalkuty w 
Gdańsku, ul. Wita Stwosza 23 poprzez zmianę jej siedziby – druk nr 481 
 
Druk nr 481 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/158/15/2020 
 
     PUNKT 18 
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 n 86 im. 
prof. Jerzego Sampa w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 86 im. prof. 
Jerzego Sampa w Gdańsku – druk nr 498 
 
Druk nr 498 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/159/16/2020 
 

    PUNKT 19 



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 n r 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 489 
 
Druk nr 489 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/160/17/2020 
 

 
    PUNKT 20 

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 477  
 
Druk nr 477 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/161/18/2020 
 
     PUNKT 21 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska 
Nr XVIV/1245/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 40 im. 
kpt. Leonida Teligi w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 im. kpt. 
Leonida Teligi w Gdańsku – druk nr 476 



 
Druk nr 476 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/162/19/2020 
 
     PUNKT 22 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska 
Nr XLIV/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 475 
 
Druk nr 475 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/163/20/2020 
 

    PUNKT 23 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska 
Nr XLIV/1233/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Na 
Bursztynowym Szlaku w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 im. Na 
Bursztynowym Szlaku  w Gdańsku – druk nr 474 
 
Druk nr 474 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/164/21/2020 
 

    PUNKT 24 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska 
Nr XLI/1276/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej stwierdzenia 
przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 83 w 
Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 83 w Gdańsku – druk nr 478  
 
Druk nr 478 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/165/22/2020 
 

 PUNKT 25 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 
planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 472 
 
Druk nr 472 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/166/23/2020 
 
 

    PUNKT 26 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 
planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta 



Gdańska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz inne organy – druk nr 471 
 
Druk nr 471 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 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 15-01/167/24/2020 
 
 

    PUNKT 27 
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Edukacji za okres od 22 listopada 
2018 roku do 31 stycznia 2019 roku  
 
Członkowie komisji otrzymali projekt sprawozdania kilka dni wcześniej.  
 
Nie było uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem 
sprawozdania.  
 
Sprawozdanie z działalności komisji przyjęto jednogłośnie.  
 
 

    PUNKT 28 
Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji na 2020 rok 

 
Członkowie komisji otrzymali projekt planu pracy kilka dni wcześniej.  
 
Nie było uwag, wobec czego przystąpiono do głosowania nad przyjęciem planu pracy 
komisji na 2020 rok.  
 
Plan pracy Komisji Edukacji na rok 2020 przyjęto jednogłośnie.  

 
 
     PUNKT 29 
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia na terenie Miasta Gdańska 
Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej  - druk nr 510  
 
Druk nr 510 stanowi załącznik do protokołu z XIX sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
30 stycznia 2020 roku.  
 



Pani Celina Zboromirska - Bieńczak – zastępca dyrektora Biura Prezydenta 
Miasta ds. Kultury zreferowała projekt uchwały, przedstawiając jednocześnie 
prezentację mulitmedialną.  
 
Dyskusja:  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Pierwsze co mnie uderzyło, że tworząc Program Edukacji Kulturowej, wiedząc że 
nasza kultura oparta jest na wartościach chrześcijańskich, nie zawarło się ani jednej 
wzmianki o tych wartościach. Natomiast prawie na każdej stronie jest wzmianaka o 
takiej wartości jak „różnorodność”.  
 
Pani Celina Zboromirska - Bieńczak – zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta 
ds. Kultury 
Chcieliśmy podkreślić, że Gdańsk jest miastem wielonarodowym, wielokulturowym.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji  
Czy nie macie państwo poczucia, że za bardzo wchodzicie w kompetencje 
Ministerstwa Edukacji, uzurpując sobie prawo do tworzenia i wdrażania programów 
od lat przedszkolnych? 
 
Pani Celina Zboromirska - Bieńczak – zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta 
ds. Kultury 
Juz od dawna mieliśmy wiele sygnałów, że bez właściwej edukacji możemy już 
niedługo nie mieć odbiorcy. Będziemy angażować w ten program np. nauczycieli lub 
edukatorów.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji 
Pisaliście, że trzeba będzie również zaangażować również specjalistów,  radę 
programową, nauczycieli, liderów obszarowych. Jakie są przewidziane na to koszty?  
 
Pani Celina Zboromirska - Bieńczak – zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta 
ds. Kultury 
Część z tych osób już funckjonuje. Mamy dużą liczbę nauczycieli, którzy już 
prowadzą edukację kulkurową w szkołach. Będziemy szukać pieniędzy na działania 
czyli np. na konkursy grantowe. Na razie w Biurze na 2020 rok mamy przeznaczonych 
200 tys. zł na ten cel, które w całości pójdą na konkurs grantowy, który chcemy 
uruchomić w marcu.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek komisji 
Tam państwo umieściliście taki zapis, że czasami zdarza się nadpodaż wydarzeń 
kulturowych i ludzie niechętnie z tego korzystają. Wielu z nas radnych otrzymała 
mandat zaufania od wyborców natomiast tam widnieje zapis: „niski poziom zaufania, 
szczególnie do władzy samorządowej”. Czy państwo nie wstydzicie się wypuszczać 
takiego dokumentu?  
 
Pani Celina Zboromirska - Bieńczak – zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta 
ds. Kultury 
Tak wynika z przeprowadzonej ankiety, że jest spadek zaufania do władz lokalnych.  
 



Radny Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący  
Po co nam ta uchwała? Ci, którzy próbowali przeczytać te 60 stron na pewno mieli 
problem ze zrozumieniem tekstu. Jest przeintelektualizowany, bardziej pasowałby 
na jakąś pracę licencjacką niż uchwałę rady miasta. Czytając ten dokument miałem 
wrażenie, że w Gdańsku jest nadmiar różnych przedsięwzięć, natomiast w 
uzasadnieniu jest napisane, że mamy ułatwić mieszkańcom dostęp do kultury. 
Naprawdę trudno się czyta ten projekt uchwały. Czy ten druk nie mógłby być bardziej 
przejrzysty, dostępny i krótszy? Bo mieszkańcy niewiele z tego wyczytają. A jak 
wyglądały te konsultacje społeczne?  
 
Pani Celina Zboromirska - Bieńczak – zastępca dyrektora Biura Prezydenta Miasta 
ds. Kultury 
Dokument był ogłoszony, wyłożony i mieszkańcy przychodzili. Ten dokument ma 
służyć przede wszystkim realizatorom tego programu. On powstał dlatego, że 
jesteśmy zobligowani Strategią i programem wieloletnim. Został tam wpisany w 2016 
roku. Ze wszystkimi tego typu dokumentami zwykle jest tak, że są one nieprzyjazne 
w czytaniu. Ale chodziło nam o to, że bez edukacji kultury nie zajdziemy dalej. 
Musimy np. pokazywać dzieciom tę ścieżkę do kultury lub docierać do seniorów.  
 
 
Nie było więcej pytań.  
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 
uchwały.  
 
USTALENIA KOMISJI: 
Komisja – 4 głosami „za”, przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących się – pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały.  
 
OPINIA  Nr 15-01/168/25/2020 
 

    PUNKT 30 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja 
 
Nie było spraw bieżących wolnych wniosków i korespondencji.  
 
Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady 
komisji.  
 
Godz. 19:00.  
 
       Przewodniczący Komisji Edukacji  
        Rady Miasta Gdańska 
 
         Andrzej Kowalczys 

 
 
Protokołowała:  
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska 

 
* anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z Ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych: Dz.U.  

z 2018r. poz. 1000, 1669.  


