
 

 

Protokół Nr 3/2021 

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska 

które odbyło  się  w dniu 17 marca 2021roku (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 protokołu. 

Było quorum do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kowalczys zaproponował  

aby do punktu nr 4 został wprowadzony projekt uchwały, który wpłynął  

po sporządzeniu porządku posiedzenia Komisji: 

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie skierowania  

do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku o udzielenie zezwolenia na 

utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w IV Liceum 

Ogólnokształcącym  z Oddziałami im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania organu 

prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale 

przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące 

ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły – druk  

nr 890. 

 

Za wprowadzeniem w/w projektu uchwały do porządku posiedzenia Komisji 

głosowało  7 Radnych – jednogłośnie. 

W związku z powyższym został przyjęty następujący porządek  posiedzenia 

Komisji:  

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej  uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 892. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

 

 

 

 



2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok 

- druk nr  893. 

Referuje:  Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 

Uchwały Nr XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia  2016r. 

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 885. 

Referuje:  Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  

w sprawie skierowania do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku  

o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego 

w IV Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami  

im. Marynarzy WOP w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania organu prowadzącego szkołę  

do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego 

przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia  

w pozostałych oddziałach szkoły – druk nr 890. 

Referuje:  Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

5. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych  

w Gdańsku w związku z COVID -19. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Za przyjęciem w/w porządku posiedzenia Komisji głosowało 7 Radnych – 

jednogłośnie. 

 

 

 

 

 



PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej  uchwałę  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska 

– druk nr 892. 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu i  Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. zmiana polega na tym,  

że głównie odtwarzamy niewykorzystane  środki w roku 2020.  

Bardzo duża grupa tych środków dotyczy środków otrzymanych z zewnątrz,  

czy też projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. 

Macie Państwo w uzasadnieniu podzielone na trzy grupy przedsięwzięcia 

inwestycyjne, które są zmieniane tą uchwałą. 

Wprowadzane są również do realizacji nowe zadania. Jednym z takich zadań jest 

kontynuacja przedsięwzięcia, które jest podzielone na komponenty roczne  

tj. „Z nami zbudujesz swoją przyszłość – Aktywizacja zawodowa 30+”,  

jest to trzeci rok realizacji. Realizacja tego przedsięwzięcia przewidziana  

jest w roku 2021. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Państwowe Szkoły 

Budownictwa. Celem tego zadania jest zaktywizowanie zatrudnienia osób 

pozostających bez pracy, poprawienie ich sytuacji jako pracujących, 

 a nie pozostających bez pracy.  

Wprowadzamy również przedsięwzięcie pod nazwą „ budowa filii Szkoły 

Podstawowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ulicy Wodnika  

w Gdańsku. Okres finansowy realizacji  tego zadania, to są lata 2022/2023. Celem 

projektu jest zapewnienie nowych miejsc do nauczania dla uczniów szkoły 

podstawowej, Zakłada się wybudowanie obiektu, który będzie miał szesnaście 

oddziałów. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  

Nie widzę takiego dużego „ruchu”, jeśli chodzi o inne szkoły czyli wykorzystania 

tego potencjału, które w perspektywie dwóch, trzech lat będą podlegały 

dokapitalizowaniu. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

 

 

 



OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu wyjaśnień 

złożonych przez panią Jolantę Ostaszewską – Dyrektora Wydziału Budżetu  

i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 4 głosami za, przy 3 głosach 

wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

      

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok 

- druk nr  893. 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu i  Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała  m.in. zwiększamy dochody w roku 

2021 z tytułu na przykład wzrostu subwencji oświatowej dostaliśmy po uchwaleniu   

budżetu  Państwa ostateczną  informację, że subwencja jest wyższa od tej, która była 

szacowana w październiku 2020 roku. 

Do dochodów wprowadzamy zwrócone środki z dochodów własnych jednostek 

oświatowych. Większość kwoty przeznaczamy na zakup środków żywności   

oraz na zakup usług remontowych w Gdańskim Zespole Schronisk i Szkół Sportu 

Szkolnego, zakup programu do obsługi stołówek szkolnych, pomoce dydaktyczne  

i drobne usługi remontowe realizowane w jednostkach. 

Zwiększmy również wydatki na realizację programów w ramach Erasmusa.  

Przenosimy również osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych z działów 

dotyczących edukacji  do działu gdzie swoją działalność finansuje Gdańskie 

Centrum Usług Wspólnych. Jest to efekt podjęcia decyzji o przeniesieniach 

pracowników obsługujących kadry ze szkół do Gdańskiego Centrum Usług 

Wspólnych.  

 

Pani Joanna Cabaj- Członek komisji 

Wydaje mi się, że dużo lepszą propozycją byłoby że dyrektorzy którzy chcą,  

przenieśli obsługę kadrową i myślę, że rozwiązałoby to nam wiele problemów. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

 

 

 



 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Panią Jolantę 

Ostaszewską Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku – 4 głosami „za”, przy 1 przeciw oraz 2 wstrzymujących 

się – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 

XXVIII/711/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 sierpnia  2016r. 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 885. 

Grzegorz Szczuka-Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. tekst jednolity uchwały 

sporządza się według stanu prawnego obowiązującego w dniu podjęcia uchwały  

o ogłoszeniu tekstu jednolitego. 

W wyniku ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały całość uregulowań dotyczących 

utworzenia jednostki budżetowej Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych zawierać 

się będzie w jednym akcie prawnym. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Domyślam się, że jest to kwestia techniczna? 

 

Grzegorz Szczuka-Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli tworzymy tekst jednolity,  

to powinniśmy go przygotować w postaci obwieszczenia  jeśli nie był to akt prawa 

miejscowego, jeśli był to akt prawa miejscowego, wówczas musiałaby  

być przegłosowana jeszcze jedna uchwała. 

Nie wprowadzamy nowych zmian. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

 



 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Szczukę – dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku, 6 głosami „za”, przy 1 wstrzymującym się – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 4  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  

w sprawie skierowania do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku  

o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w 

IV Liceum Ogólnokształcącym  z Oddziałami im. Marynarzy WOP  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku oraz zobowiązania 

organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale 

przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone  

na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły – druk nr 890. 

Pan Grzegorz Kryger—Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedział m.in. w IV Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Marynarzy WOP 

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 od czterech lat 

działają innowacyjne  oddziały wojskowe, prowadzone w oparciu o porozumienie  

z 49 Bazą Lotniczą w Pruszczu Gdańskim. 

Szkoła posiada odpowiednie zaplecze dydaktyczne i sportowe, w tym m.in. halę 

sportową, salę gimnastyczną, halę sportów walki, siłownie, boisko wielofunkcyjne, 

boisko do piłki nożnej. 

Dyrektor szkoły przedłożył pozytywną opinię Rady Pedagogicznej  

oraz rekomendację i gotowość do pełnienia funkcji patronackiej  przez 49 Bazę 

Lotniczą w Pruszczu Gdańskim  

W przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Obrony Narodowej na prowadzenie 

oddziału  przygotowania wojskowego szacowane koszty, związane z zakupem 

wyposażenia, umundurowania, organizacji przewozów uczniów na szkolenia 

wojskowe wyniosą około 50.000 złotych w cyklu czteroletnim. 

Organ prowadzący szkołę może uzyskać wsparcie Ministerstwa Obrony Narodowej 

w formie dotacji na pokrycie kosztów w wysokości maksymalnie 80% poniesionych 

wydatków. 



Jednocześnie w tym zakresie ustawodawca przyznał kompetencję organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i 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 

Poszerzany jest zakres obostrzeń w całym kraju. To co dotyczyło Województwa 

Pomorskiego czyli hybrydowe nauczanie w klasach 1-3, od najbliższego 

poniedziałku zmieni się całkowicie- na pracę zdalną w tych klasach. 

W Gdańsku widzimy zdecydowane pogorszenie tej sytuacji. 

Dzieci przebywających na kwarantannie obecnie  to 1202 osoby.  

Nauczycieli objętych kwarantanną z potwierdzonym przypadkiem COVID obecnie 

to 58 osób. Kwestia szczepień, którym część nauczycieli się poddało, jeżeli chodzi  

o liczbę zachorowań, zmniejszyła się.  

W placówkach nie samorządowych widzimy wzrost jeśli chodzi o pracę w trybie 

hybrydowym. 

W kwestiach dotyczących dostępności obiektów sportowych przyszkolnych, 

poruszonych przez Państwa Radnych, chciałbym poinformować, iż odbyło  

się spotkanie z udziałem Pani Moniki Chabior  Zastępczyni Prezydenta Miasta 

Gdańska, na którym zadeklarowałem dyrektorom szkół w formie graficznego 

przypomnienia o tym, że w Gdańsku nie ma już żadnej przeszkody do tego  

aby boiska szkolne były dostępne dla mieszkańców. Przypomniałem o zmianach  

w Zarządzeniu Prezydenta z 2018 roku  i zadeklarowałem, że takie przypomnienie 

nastąpi. W przyszłym tygodniu odbędziemy spotkanie z dyrektorami szkół.  

Taki materiał został przygotowany i zostanie Państwu przekazany.  

 

 

 



Pan Krystian Kłos- Członek Komisji 

Przypomnę tylko, że chodziło mi o informację dlaczego obecnie boiska  

są zamknięte? Moją intencją było to aby mieszkańcy zostali poinformowani  

o powodzie zamknięcia boisk.  

 

Pan Grzegorz Kryger—Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Może doszło do nieporozumienia, przygotujemy taki materiał, który również  

do szkół zostanie przekazany. 

 

Pan Krystian Kłos- Członek Komisji 

Bardzo proszę o przekazanie przygotowanej informacji również do mnie. 

 

Joanna Cabaj- Członek komisji 

Czy to rozszerzenie dotyczy też placów zabaw przy przedszkolach, poza godzinami 

pracy? 

 

Pan Grzegorz Kryger—Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Tak. W mojej ocenie dokładnie tak samo. 

 

Pan Krystian Kłos- Członek Komisji 

Poproszę również o informację o  liczbie zaszczepionych nauczycieli. 

 

Pan Grzegorz Kryger—Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Pełnych informacji nie posiadam, jeżeli chodzi o poszczególne podmioty lecznicze. 

Zdecydowanie najskuteczniejszym  w tym wszystkim było Uniwersyteckie Centrum 

Kliniczne w Gdańsku. Zdecydowana większość placówek wybierała ten podmiot 

jako miejsce szczepienia. Około pięciu tysięcy nauczycieli udało się w tej placówce 

zaszczepić. W poszczególnych pozostałych podmiotach, to po kilkaset osób 

zaszczepionych. 

Posiadamy informację jaka liczba osób deklarowała chęć zaszczepienia, to 69% 

osób.  

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 



Pan Andrzej Kowalczys – Przewodniczący komisji 

Bardzo dziękuję za przedstawienie informacji. 

 

 

PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista radnych w celu potwierdzenia obecności  

na zakończenie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji podziękował uczestnikom za udział w  spotkaniu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

                                                            Przewodniczący Komisji Edukacji  

                                                                    Rady Miasta Gdańska  

                                                                /-/  Andrzej Kowalczys 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


