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Protokół Nr 6/2021 

Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska  

                  które odbyło się w dniu 16 czerwca  2021 roku  o godz. 16:00 

 

 

Posiedzenie odbyło się  z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Komisja obradowała w sześcioosobowym składzie według załączonej listy 

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

do podejmowania prawomocnych decyzji.  

Pan  Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji poinformował członków 

komisji, iż po sporządzeniu porządku posiedzenia wpłynęły dodatkowo  

trzy projekty uchwał: 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie ustalenia średniej ceny 

jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska na rok szkolny 2021/2022 – 

druk nr 972. 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - druk 

nr 987. 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie 

uchwalenia Budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- druk nr 988. 

Przewodniczący Komisji zaproponował  głosowanie  nad wprowadzeniem trzech 

projektów uchwał do porządku posiedzenia w punktach:13,14,15. 

Za wprowadzeniem głosowało jednogłośnie sześciu radnych. 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:  

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

udzielenia Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania  

– druk nr 959. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta Gdańska Nr VI/79/19 z dnia 7 marca 2019r. dotyczącej 

utworzenia  Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku – druk nr 950. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta Gdańska Nr XLIV/1232/17 z dnia 26 października 2017r. 

dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi  

w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową  nr 8 im. Przyjaciół 

Ziemi w Gdańsku – druk  nr 951. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta Gdańska  Nr XLIV/1261/17 z dnia 26 października 2017r. 

dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego  

w Gdańsku w ośmioletnią  Szkołę Podstawową  nr 65 im. Alfa 

Liczmańskiego w Gdańsku- druk nr 952. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta Gdańska Nr XLIV/1239/17 z dnia 26 października 2017r. 

dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 20 im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego  

w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. kmdr. ppor. 

Jana Grudzińskiego w Gdańsku – druk nr 953. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady 

Miasta Gdańska NR XLIV/1234/17 z dnia 26 października 2017r. 

dotyczącej stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 

Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową  nr 12 w Gdańsku – druk nr 954. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1231/17 z dnia 26 października dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku w 

ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Króla Kazimierza 

Jagiellończyka  w Gdańsku – druk nr 963. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

8. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę  

Nr XLIV/1288/17  Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 

2017r. w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego nr 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 964.   

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

9. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1267/17 z dnia 26 października 2017r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 83 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową   

nr 83 w Gdańsku – druk nr 966. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

10. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1268/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 84 w Gdańsku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

nr 84 w Gdańsku – druk nr 967. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

11. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie  dostosowania sieci  szkół podstawowych  

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 965. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

12.  Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Przedszkolnego – druk nr 962. 

    Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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13. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska  

na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 972. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

14. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska - druk nr 987. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

15. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- 

druk nr 988. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

16. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach  

oświatowych  w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

17. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie sześcioma głosami. 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska wotum zaufania – druk nr 959. 

Pan Robert Wójcik – Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. uchwała jest ściśle związana 

z Raportem o stanie Miasta. Nowością w stosunku do poprzedniego roku  

w raporcie jest rozdział podsumowujący działania Miasta Gdańska w związku  

z pandemią  COVID-19.  

W dziale edukacji rok 2020 stał pod znakiem pandemii COVID i wynikających 

z niej zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Przez znaczną część 

roku kształcenie odbywało się w formie zdalnej. W tym rozdziale opisujemy 

działania miejskie, które miały wesprzeć mieszkańców.  
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W obszarze edukacji były dwa kierunki działań: 

1. Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii – 

zakup środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej  

dla placówek, bieżące monitorowanie potrzeb, umożliwiono także 

składanie dokumentów w formie elektronicznej w procesie rekrutacji  

do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych  szkół  podstawowych  

2. Wspieranie społeczności edukacyjnej – ważnym narzędziem  

była Gdańska Platforma Edukacyjna, dzięki której gdańskie szkoły  

były gotowe na edukację zdalną.  

Rozdział edukacja jest podzielony na programy edukacyjne, mamy pięć celów 

operacyjnych: 

1. Wyrównywanie szans edukacyjnych – zatrudniono koordynatorkę dzieci 

migracyjnych jednej z gdańskich szkół, przygotowano i wydano pakiet 

powitalny dla dzieci z doświadczeniem migracji i prowadzone  

były również dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów,  

z tych lekcji korzystało ponad 900 uczniów. 

Po raz kolejny  przyznane zostały stypendia Prezydenta Miasta Gdańska. 

2. Podnoszenie jakości placówek edukacyjnych.  

3. Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży  

4. Rozwój kompetencji zawodowych  

5. Rozwijanie zasobów infrastruktury edukacyjnej  

W zakresie sprzętu komputerowego zmodernizowano pracownie w 27 szkołach.                 

 

Pan Piotr Gierszewski – wiceprzewodniczący komisji 

Wstrzymam się od głosu, trudno oceniać ten rok z tych wszystkich celów,  

które były wcześniej zapisane, bo panująca pandemia spowodowała, że wiele 

tych pomysłów zostało przełożonych na późniejszy termin realizacji.  

Dzisiaj nie oceniam negatywnie pewnych kwestii inwestycyjnych ponieważ 

domyślam się, że te pozostałe dwa lata, które nam pozostały jako radnym, to będą 

lata gdzie Pani Prezydent będzie chciała pokazać nam, że zrealizuje te wszelkie 

obietnice w stosunku też do oświaty gdańskiej i należy temu dać szansę.  

W tym trudnym roku rzeczywiście udało nam się. Widzieliśmy zaangażowanie 

jeśli chodzi o kwestie na przykład zakupu sprzętów natomiast myśląc o pewnych 

sferach chociażby administracji i obsługi, mam nadzieję że przyszły rok  zapewni 

im upragnione podwyżki. W zakresie edukacji możemy być umiarkowanie 

zadowoleni. 
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Nie było więcej głosów w dyskusji. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja edukacji Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 

dotyczących Raportu o stanie Miasta Gdańska  za rok 2020 przekazanych 

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska. 

Następnie komisja przystąpiła  do głosowania nad pozytywnym 

zaopiniowaniem projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia 

Prezydentowi Miasta Gdańska  wotum zaufania, w wyniku  

którego 4 głosami za, przy 2 wstrzymujących się, przyjęła i pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 959.          

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Gdańska Nr VI/79/19 z dnia 7 marca 2019r. dotyczącej utworzenia  Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Gdańsku – druk nr 950. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Chciałbym zaproponować Państwu aby dziesięć kolejnych uchwał omówić  

w sposób blokowy, dotyczą tej samej kwestii oraz będzie takie samo 

uzasadnienie, są to następujące druki projektów uchwał: 

- druk nr 950, 951, 952, 953, 954,963, 964, 966,967,965 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do propozycji przedstawionej przez Pana 

Grzegorz Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Każdy z tych druków stanowi akt założycielski dla wymienionych w projektach 

placówek. Sytuacja dotyczy przyjętej przez Państwa Radnych przed 

rozpoczęciem procesu rekrutacji uchwały w sprawie planu sieci szkół 

podstawowych. W planie sieci ujęte  są obwody placówek, te obwody co rocznie 

w większym bądź mniejszym stopniu ulegają zmianie na skutek różnego rodzaju 

konsultacji ale tęż wniosków mieszkańców i te zmiany dotyczące obwodów   

już zostały w tej sieci szkół zmienione.  
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Należy teraz zmienić akty założycielskie do poszczególnych placówek,  

co też w tych kolejnych dziesięciu projektach się dzieje. 

Nie było głosów w dyskusji. 

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zaproponował 

przegłosowanie zreferowanych  projektów uchwał. 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Gdańska Nr VI/79/19 z dnia 7 marca 2019r. dotyczącej utworzenia  Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Gdańsku – druk nr 950. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

      

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1232/17 z dnia 26 października 2017r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową  nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku – druk  nr 951. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Gdańska  Nr XLIV/1261/17 z dnia 26 października 2017r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku w ośmioletnią  

Szkołę Podstawową  nr 65 im. Alfa Liczmańskiego w Gdańsku- druk nr 952. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

 

PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1239/17 z dnia 26 października 2017r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 20 im. kmdr. ppor. Jana Grudzińskiego  

w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 im. kmdr. ppor. Jana 

Grudzińskiego w Gdańsku – druk nr 953. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 6 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 

Gdańska NR XLIV/1234/17 z dnia 26 października 2017r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 12 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową   

nr 12 w Gdańsku – druk nr 954. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1231/17 z dnia 26 października dotyczącej stwierdzenia 

przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  

nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę 

Podstawową nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka  w Gdańsku – druk 

nr 963. 

      

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 8 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/1288/17  

Rady Miasta Gdańska z dnia 26 października 2017r.  

w sprawie  stwierdzenia przekształcenia Zespołu  Kształcenia 

Podstawowego i Gimnazjalnego nr 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 964.   

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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PUNKT 9 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1267/17 z dnia 26 października 2017r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia  dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 83 w Gdańsku w ośmioletnią Szkołę Podstawową   

nr 83 w Gdańsku – druk nr 966. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 10 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę  Rady Miasta 

Gdańska Nr XLIV/1268/17 z dnia 26 października 2017 r. dotyczącej 

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 

Podstawowej nr 84 w Gdańsku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową  

nr 84 w Gdańsku – druk nr 967. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 11  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie  dostosowania sieci  szkół podstawowych i gimnazjów  

do nowego ustroju szkolnego – druk nr 965. 

 

Pan Piotr Gierszewski- Wiceprzewodniczący Komisji 

Jak długo będziemy operowali tym nazewnictwem? uważam, że trzeba stworzyć 

odrębny akt założycielski dla tej placówki. 
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Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Muszę tę kwestie skonsultować z radcami prawnymi, upewnię  

się i taką informację przekaże komisji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 12 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu 

Przedszkolnego – druk nr 962. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. przepisy ustawy Prawo 

oświatowe wskazują na możliwość tworzenia zespołów  przedszkolnych  

z przedszkoli mających siedzibę  na obszarze objętym jednym obwodem szkoły 

podstawowej. 

Połączenie Przedszkola numer 11 oraz Przedszkola numer 71 mających siedzibę  

w obszarze objętym  obwodem Szkoły Podstawowej nr 56 w Gdańsku, 

spowoduje  efektywne zarządzanie potencjałem nauczycieli i pracowników  

niepedagogicznych  oraz bazą lokalową. 

Nowo utworzonym zespołem kierować będzie  jeden dyrektor, co przyniesie  

wymierne korzyści zarządzania kadrą oraz pozwoli  wydatkować środki  

w sposób bardziej racjonalny. Z dniem 1 września pracownicy Przedszkola   

nr 11 oraz  Przedszkola  nr 71 „Diamencik”  stają się pracownikami Zespołu 

Przedszkolnego nr 2 w Gdańsku. 

Rady pedagogiczne zaopiniowały pozytywnie  projekt uchwały. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana 

Grzegorza Krygera – Zastępcę Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 13 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasta Gdańska  

na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 972. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. przepisy nakładają na gminę 

obowiązek zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów   

z niepełnosprawnością do przedszkola, szkoły placówki, jeżeli dowóz 

zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.  

Średnią cenę jednostki paliwa na  każdy rok szkolny określa rada gminy w drodze 

uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie     

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Chciałbym uzyskać informację na temat zeszłorocznej ceny paliwa – stopień 

inflacji.   

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Przygotujemy dla komisji taką informację.  

 

Nie było więcej 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 – 6 głosami za, jednogłośnie – pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.  
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PUNKT 14 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska - druk nr 987 

Agnieszka Rawa Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku  

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. w zakresie działania  

Komisji Edukacji dokonuje się zmiany w zakresie wprowadzenia dwóch nowych 

przedsięwzięć: 

1. „Gdańsk pod żaglami wiedzy”, jest to projekt, który będzie realizowany  

w latach 2021/2022. Dotyczy on poprawy jakości edukacji ogólnej 

poprzez zwiększenie liczby uczniów, którzy będą podnosić swoje 

kompetencje i wiedzę w zakresie edukacji morskiej i żeglarskiej. 

          Projekt ten jest skierowany do 1276 uczniów z 25 szkół podstawowych  

          i do 60 nauczycieli.  

2. „Pracownicy 30+” Program aktywizacji zawodowej mieszkańców 

Obszaru Metropolitalnego, będzie realizowany w latach 2021/2023  

przez centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

numer 1 w Gdańsku.   

Celem tego projektu jest wzrost kompetencji zawodowo – społecznych, 

nabycie kwalifikacji zawodowych przez udział  w kursach, szkoleniach  

o charakterze zawodowym, a także zdobycie praktycznych umiejętności 

zawodu, co docelowo da możliwość podjęcia zatrudnienia uczestnikom 

projektu. 

 

          Nie było głosów w dyskusji. 

           

         OPINIA KOMISJI: 

         Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

         przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska – 6 głosami  

         za, jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  
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PUNKT 15  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- druk nr 988. 

Agnieszka Rawa Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku  

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. w zakresie działania  

Komisji Edukacji wprowadzamy omówione w poprzednim punkcie dwa nowe 

przedsięwzięcia: 

1. „Gdańsk pod żaglami wiedzy”,  

2.  „Pracownicy 30+” Program aktywizacji zawodowej mieszkańców 

Obszaru Metropolitalnego co powoduje, że zwiększamy dochody  

i wydatki w tym zakresie. 

Wprowadzamy również dochody i wydatki w zakresie realizacji programu 

Erasmus. Dodatkowo uzyskaliśmy refundację wydatków,  

które ponieśliśmy w 2020 roku na zakup podręczników i te środki przeznaczone 

są na potrzeby edukacyjne dla placówek. 

Zwiększamy dochody realizowane przez placówki oświatowe,  

które uzyskaliśmy z Fundacji Polsko – Niemiecka współpraca młodzieży,  

z przeznaczeniem na realizację projektu wymiany młodzieży. 

Uzyskaliśmy również dochody z tytułu umowy zawartej z Kuratorium Oświaty 

na prowadzenie konkursów przez II Liceum Ogólnokształcące  

w Gdańsku. Wszystkie te środki finansowe 127 150 zł są przeznaczone  

na potrzeby edukacyjne dla placówek oświatowych. 

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Chciałbym  uzyskać więcej informacji dotyczących  partnerów Programu 

„Gdańsk pod żaglami  wiedzy”. 

 

Agnieszka Rawa Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku  

Projekt jest realizowany przez Gminę Miasta Gdańska wraz z partnerami: 

Związkiem Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Gdańska,  Akademia Wychowania 

Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.  

 

 

 



15 
 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący komisji 

Jest to przykład uchwały, gdzie w części edukacyjnej będę głosował  

za przyjęciem uchwały.  

Poproszę o przedstawienie kwestii związanej z finansowaniem Programu 

„Gdańsk pod żaglami  wiedzy”. 

 

Agnieszka Rawa Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku  

Projekt jest finansowany w 85% z Unii Europejskiej, w 15% finansowany  

z budżetu Państwa.  

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień złożonych  

przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska – 6 głosami  

za, jednogłośnie – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

PUNKT 16 

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 

W ostatnim raporcie mamy wyraźnie pozytywną informację czyli żadnych 

stwierdzonych przypadków covid – 19 zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, 

jak również pracowników obsługi administracji w gdańskich placówkach 

oświatowych. Nie mamy też informacji o zawieszeniu zajęć stacjonarnych  

w szkołach ogólnodostępnych, wyjątkiem jest część oddziałów w jednej ze szkół 

przyszpitalnych. Frekwencja  na zajęciach jest również wysoka. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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PUNKT 17 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Chciałbym uzyskać informację czy pani Prezydenta podjęła decyzję  dotyczącą 

nierozstrzygniętych konkursów na stanowiska dyrektorów placówek 

oświatowych.   

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Są to Pałac Młodzieży i  Zespół Szkolno – Przedszkolny   

nr  6 w Gdańsku. 

Jako organ prowadzący, w dniu dzisiejszym zgodnie z przepisami  

w  dwunastoosobowej komisji. 

Obecnie mamy na ponad  40 konkursów, mamy kilka nierozstrzygniętych,  

dwa przedszkola dlatego, że nie zgłosił się żaden kandydat oraz dwie placówki 

oświatowe, komisja nie uzgodniła kandydata. W jednym przypadku Pani 

Prezydent nie skorzystała z prawa, które ma czyli uzgodnienia z Kuratorem 

Oświaty dyrektora już bez przeprowadzenia konkursu a więc już w ZSP nr 6, 

konkurs został powtórzony, mimo tego również nie udało się tej osoby wyłonić  

i obecnie czekamy na decyzję czy ponowimy konkurs w obu przypadkach,  

czy będzie to uzgodnienie, natomiast to nie będzie nigdy jednostronna decyzja 

Prezydenta Miasta Gdańska ponieważ musi ona być uzgodniona z kuratorem 

Oświaty na daną kandydaturę.     

 

Alina Molska 

Bardzo proszę Pana Dyrektora o przedstawienie informacji na jakim etapie 

obecnie jesteśmy w kwestii  ponad zakładowego układu zbiorowego pracy.   

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Na ten moment pracujemy w zespole  powołanym Zarządzeniem Prezydenta 

Miasta Gdańska. Zespół pracuje od stycznia natomiast wcześniej została podjęta 

decyzja o jednorazowych podwyżkach związanych z wprowadzeniem pensji 

minimalnej – 2.800 złotych i te pierwsze podwyżki zostały zrealizowane.  
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Zespół Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska został powołany dlatego,  

że przyjęliśmy model pracy nie tylko nad samymi kwestiami podwyżek  

czy regulacji płacowych dla pracowników administracji obsługi w placówkach 

oświatowych, ale łącząc to  z pracami nad zmianą układu zbiorowego. 

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te zmiany wymagają dużo większego 

nakładu pracy zakładamy, że pewne elementy negocjacji zakończymy  

w najbliższych tygodniach, dniach, jeżeli nie, to nie będziemy tego przedłużać. 

To nie znaczy, że skończymy prace nad układem zbiorowym. 

Pracujemy nad dwiema rzeczami – standaryzacją, jeżeli chodzi o stanowiska, 

które są w placówkach oświatowych i pewną ścieżką awansu i druga –  

są to tabele związane z minimalnym wynagrodzeniem na poszczególnych 

stanowiskach. 

Swoje propozycje złożyli członkowie zespołu, podzieleni na dwa obszary – 

związku zawodowe i dyrektorzy gdańskich placówek oświatowych, wytypowani 

do pracy w zespole. Do tych propozycji na razie odniósł się organ prowadzący 

czyli Urząd Miejski i przekazał jak wygląda ich wdrożenie i zobowiązaliśmy  

się, że na kolejnym spotkaniu w dniu 22 czerwca jako organ prowadzący 

przedstawimy też swoją propozycję. Jest  ona w tej chwili wypracowywana.  

Te regulacje proponujemy wprowadzić od 1 kwietnia  bieżącego roku. 

 

Komisja ustaliła, iż kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 

roku  o godzinie 15.00.   

Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została  lista obecności radnych w celu potwierdzenia 

obecności - na zakończenie posiedzenia. 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji podziękował za udział   

w spotkaniu.  

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

Przewodniczący  

Komisji Edukacji 

 

Andrzej Kowalczys 
Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska  
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