
Protokół Nr 2/2021 

z  posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu  17 lutego  2021 roku (środa) o godz. 16:00 

 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Komisja obradowała  w 7 osobowym składzie według załączonej listy 

obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było quorum  

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kowalczys zaproponował następujący 

porządek posiedzenia Komisji: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę 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 przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – druk nr 852. 

Referuje: Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych 

przedszkoli  oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  

i punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 853.  

Referuje: Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie  

ustalenia na rok szkolny 2021/2022  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 854. 



Referuje: Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów 

ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia 

prowadzonych przez Miasto Gdańsk w postępowaniu 

rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 855. 

Referuje: Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

 

5. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach 

oświatowych w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

Referuje: Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju 

Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia komisji został przyjęty 7 głosami „za” – jednogłośnie. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

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 przeprowadzania kontroli prawidłowości  

ich pobrania i wykorzystania – druk nr 852. 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. uchwała ma techniczny 

charakter. 

W związku z uruchomieniem na terenie Miasta Gdańska niepublicznej placówki 

bursy sportowej, należało taką placówkę uwzględnić w załącznikach  

do tej uchwały.  

W związku z powyższym dwa załączniki do uchwały zostały zmienione. 

 

 



Nie było pytań. 

Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu 

uchwały. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 7 głosami 

„za” – jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych przedszkoli  oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych  

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – 

druk nr 853.  

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. projekt uchwały wynika  

z przepisów prawa oświatowego   

Istotna jest konieczność opiniowania  projektu przez organ nadzoru  

czyli Kuratorium Oświaty i taką  pozytywną opinię posiadamy. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Rozumiem, że jest to uzgodnione w porozumieniu z dyrektorami? 

 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zostało to uzgodnione w porozumieniu z dyrektorami. 

 

Pan Krystian Kłos- Członek komisji 

W związku z korespondencją kierowaną przez mieszkańców przy ulicy Płockiej 

w Gdańsku, która była kierowana do komisji w sprawie zmiany obwodu  szkoły  

rozumiem, że zgodnie z ich wolą zostały zmienione okręgi? 

 

 



Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zgodnie z wolą mieszkańców zostały zmienione do Szkoły Podstawowej  

nr 12 w Gdańsku. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji.  

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 7 głosami 

„za” – jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie  ustalenia 

na rok szkolny 2021/2022  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 854. 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. jest częściowo identyczne 

uzasadnienie jak w przypadku poprzedniego projektu uchwały. 

Jedyna różnica pomiędzy tymi uchwałami dotyczy faktu, że w tej uchwale,  

która jest obecnie  procedowana pojawiają się też publiczne  szkoły podstawowe 

prowadzone przez inny organ. Takie cztery szkoły na terenie Miasta Gdańska 

funkcjonują.  

Również w tym przypadku mamy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty  

dla tego projektu uchwały. 

Chciałbym  zgłosić do tego projektu dwie autopoprawki: 

1. W załączniku nr 1w pkt 47 po słowach „ul. Zielony Trójkąt 1” dodaje  

się słowa „dodatkowa lokalizacja: Gdańsk, ul. Sucha 29” 

2. W załączniku nr 1 po pkt 63 dodaje się pkt 64 w brzmieniu „64. Szkoła 

Podstawowa dla Dorosłych przy al. gen. Józefa Hallera wchodząca w skład 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku” 



Nie było głosów w dyskusji. 

Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosowanie projektu uchwały  

wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 7 głosami 

„za” – jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie składania 

wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników 

i branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Miasto Gdańsk  

w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 855. 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. jest to projekt uchwały, który 

powiela rozwiązanie które było w poprzednim roku w przypadku do szkół 

ponadpodstawowych, średnich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców  

i uczniów, absolwentom szkół podstawowych, proponujemy możliwość wyboru 

maksymalnie pięciu placówek w rekrutacji. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI:     

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 7 głosami 

„za” – jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

 

 

 

 



PUNKT 5 

Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych  

w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Każdego dnia mamy bieżącą informację jak wygląda sytuacja w  przedszkolach  

i szkołach w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

Frekwencja klas 1-3 nieznacznie spada, mamy 85 % frekwencji. 

Liczba placówek, które w tej chwili mają zawieszone zajęcia. 

Przypominam, że uczniowie  klas 4-8 oraz uczniowie szkół średnich nadal pracują 

zdalnie, a więc w zakresie nauki stacjonarnej  w tej chwili szesnaście placówek 

takie zajęcia ma zawieszone. 

Wzrasta również liczba nauczycieli zakażonych w przypadku placówek 

samorządowych, obecnie mówimy o sześćdziesięciu nauczycielach, dodatkowo 

osiemdziesięciu objętych jest  kwarantanną. 

Jeśli chodzi o placówki nie samorządowe to frekwencja na poziomie 78%. 

Proces szczepień niestety dzieje się poza możliwością koordynowania  

tego przez organ prowadzący. Dyrektorzy zgodnie z instrukcją ministerstwa 

przekazują dane chętnych do zaszczepienia nauczycieli do informacji oświatowej, 

wskazując też preferowany szpital, placówkę która takiego szczepienia miałaby 

dokonać. Z ankiet, które przeprowadziliśmy w placówkach wynika,  

że chęć zaszczepienia zadeklarowało około 69% uprawnionych do tego 

nauczycieli. 

Jak to wygląda jeżeli chodzi o zaszczepienia, to niestety nie posiadamy tych 

danych.  Potwierdzam, że w niektórych placówkach ten proces przebiega dużo 

sprawniej, a w niektórych mniej sprawnie. 

 

Pan Krystian Kłos – Członek Komisji 

Czy mamy informacje jak wygląda sytuacja tych ewentualnych dzieci, z którymi 

nie ma kontaktu w systemie w starszych klasach, w szczególności szkół 

podstawowych. Czy  mamy  takie dane? 

 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

W tej chwili takich danych nie mamy ale również nie mamy zgłoszeń dotyczących 

potrzeb jak na przykład zakupu sprzętu komputerowego czy konieczności 

wypożyczenia. Te potrzeby, które były zgłaszane na bieżąco były realizowane. 



Natomiast nie mam informacji związanych z taką typową pracą szkoły związaną 

z klasyfikacją.  

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pan Andrzej Kowalczys – Przewodniczący komisji 

Zgodnie z moimi wcześniejszymi deklaracjami dotyczącymi wprowadzania 

dodatkowych tematów na posiedzenia komisji, zwracam się z prośbą abyście 

Państwo Radni przesyłali drogą mailową oraz telefonicznie dziesięć dni  

przed posiedzeniem komisji Edukacji abym mógł zasygnalizować dany temat 

przedstawicielom poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

 

Członkowie Komisji zaakceptowali propozycję zgłoszoną przez 

Przewodniczącego. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Czy możemy uzyskać informacje dotyczące terminów konkursów w placówkach 

oświatowych? oczywiście w części jawnej, która dopuszczana jest ustawą. 

 

Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Gdańskie konkursy są wyjątkowe jeśli chodzi o kraj, są chyba jedynymi w kraju, 

które są otwarte dla publiczności natomiast w tym roku, ze względu  

na obostrzenia sanitarne konkursy są zamknięte dla publiczności. 

 

Pani Joanna Cabaj- Członek komisji 

Chciałam  przypomnieć, że w styczniu opiniowaliśmy projekt uchwały dotyczący   

włączenia obsługi kadrowej do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych jednostek 

oświatowych  i wówczas na posiedzeniu komisji głosem związków zawodowych 

poruszyliśmy temat dostępu do ankiet przeprowadzanych w śród dyrektorów  

na temat satysfakcji do włączenia ich do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych. 

Do dnia dzisiejszego nie mamy przedstawionych wyników. 

Prosiłabym aby tego typu sytuacje w przyszłości nie zdarzały się. 

Oczekuję na udostępnienie nam wyników przeprowadzonej ankiety.  



Pani Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska 

Rozesłaliśmy ankiety dotyczące satysfakcji, po czy  zmuszeni byliśmy ponownie 

je rozesłać ponieważ z przyczyn związanych m.in z COVID, chcieliśmy mieć 

więcej odpowiedzi. 

Przygotowujemy raport i zostanie on Państwu niezwłocznie przekazany. 

 

Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku  

Postulat dotyczy Pani Skarbnik Miasta,  bo nie Wydział Rozwoju Społecznego 

pilotuje te sprawy.  

Odpowiadałem Państwu na  posiedzeniach komisji o wszystkich szczegółach  

tego badania ankietowego.  

Informowałem, że zbieranie ankiet  trwa do 25 stycznia. Potrzebna jest nam 

szansa na opracowanie tego wszystkiego i jak tylko będziemy go mieli,  

to zadeklarowałem, że będzie on upubliczniony. 

Należy pamiętać, że jest to pion Pani Skarbnik Miasta i Gdańskiego Centrum 

Usług Wspólnych, natomiast nie Wydziału Rozwoju Społecznego. 

Odpowiedź została też przekazana Pani Radnej Joannie Cabaj na złożoną  

w tej sprawie interpelację. 

Prosimy jeszcze o cierpliwość, bo ten termin był przedłużany również na prośbę 

dyrektorów. 

Dodatkowo chcemy do tego raportu włączyć informacje, które spłynęły  

nie bezpośrednio w ankiecie ale były oddzielnie dosyłane. 

W Gdański Centrum Usług Wspólnych tym zajmuje się jedna osoba. W związku 

z tym jej moce „przerobowe są takie, a nie inne”. 

 

Pan Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji 

Informuję, iż do Komisji Edukacji została przekazana korespondencja – 

Sprawozdanie za 2020 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Miasto Gdańsk, która została Państwu przesłana 

drogą elektroniczną.    

 

Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji.  

Na koniec została odczytana lista radnych w celu potwierdzenia obecności  

na zakończenie spotkania. 

 



Przewodniczący Komisji podziękował radnym za udział w spotkaniu komisji. 

Na ty posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji 

/-/ Andrzej Kowalczys 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

   

   

 

      

 

  

 

 


