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Protokół nr 4/2021 

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska,  

które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2021 roku o godzinie 16.00. 

 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

Komisja obradowała z siedmioosobowym składzie według załączonej listy 

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

do podejmowania prawomocnych decyzji. 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji zaproponował następujący 

porządek posiedzenia: 

 

1. Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta 

Gdańska za 2020 rok – w zakresie działania  Komisji Edukacji RMG. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska – 

druk nr 909. 

    Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego 

stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik  

z egzaminu maturalnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie 

Gminy Miasta Gdańska – druk nr 910. 

          Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

utworzenia Branżowej Szkoły  II stopnia w Gdańsku z siedzibą  

przy al. Grunwaldzkiej 238- druk nr 911. 

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

utworzenia Branżowej Szkoły  II stopnia w Gdańsku z siedzibą  

przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 35- druk nr 912. 

    Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia  

Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Gdańsku do Państwowych Szkół 

Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku – druk nr 913. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

7. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia  

Branżowej Szkoły II stopnia nr 9 w Gdańsku do Zespołu Szkół Kreowania 

Wizerunku w Gdańsku – druk nr 914. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

8. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę  w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych 

Gminy Miasta Gdańska do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie 

administracji publicznej – druk nr 916. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

9. Informacja dotycząca Raportu z badania satysfakcji z obsługi Gdańskiego 

Centrum Usług Wspólnych – 2020. 

    Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

10.  Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych  

w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

11. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 7 głosami „za”. 
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PUNKT 1 

Opiniowanie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Miasta Gdańska  

za 2020 rok – w zakresie działania  Komisji Edukacji RMG. 

Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała w/w temat, powiedziała m.in. największy udział  

w dochodach mają subwencje i dotacje, jest to prawie 90% planowanych. W tej 

grupie nie zostało zrealizowane przede wszystkim dotacje inwestycyjne z Unii 

Europejskiej, które zostały przez Państwa wprowadzone do budżetu wieloletniej 

prognozy, do realizacji na sesji w marcu. 

Drugą znaczącą grupą, która ma dosyć duży udział w dochodach, ogółem  

zrealizowanych w roku 2020 są to udziały w podatkach stanowiących dochód 

budżetu Państwa czyli udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych  

i podatku dochodowym od osób prawnych. W roku ubiegłym korygowaliśmy  

te dwa źródła, zostały wykonane ponad planowe dochody o 3% więcej czyli około 

50.000 000 zł. Efektem tego było to, że w miesiącach listopadzie i grudniu,  

te dochody zostały dobrze zrealizowane, wpływy przekroczyły te zmniejszone, 

planowane środki. 

W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na edukację  

i edukacyjną opiekę wychowawczą, które zostały w roku 2020 zrealizowane  

na poziomie  96% realizacji planu. 

Wydatki dotyczące rodziny, opieki społecznej zostały zrealizowane w roku 2020 

na poziomie 98% planowanych. 

W roku 2020 dofinansowaliśmy realizację zadań zleconych, w głównej mierze  

te zadania które musieliśmy dofinansować to były zadania administracyjne,  

które realizują urzędy stanu cywilnego. 

W 2020 roku dług Miasta, na koniec  roku wyniósł  28 %  wykonanych dochodów.  

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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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 3 wstrzymujących  

się – pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 

Miasta Gdańska za rok 2020 w zakresie działania Komisji Edukacji Rady 

Miasta Gdańska.  

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

oraz szkół specjalnych na terenie Miasta Gdańska – druk nr 909. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. plan sieci publicznych  szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych  prowadzonych przez Miasto 

Gdańsk, z uwzględnieniem szkół prowadzonych przez inne organy, jest ustalany 

przez radę  powiatu, tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym  

na obszarze powiatu odpowiednio realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku 

nauki. 

W projekcie uwzględniono szkoły podstawowe sportowe i mistrzostwa 

sportowego, które wymagają specjalnej organizacji , a ich prowadzenie należy  

do zadań powiatu. 

W czterech liceach ogólnokształcących uwzględniono oddziały dotychczasowych 

trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz w pięcioletnich technikach  

uwzględniono oddziały dotychczasowych czteroletnich techników.    

 

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.  
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PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium 

Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych  

oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego  

w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska – druk 

nr 910. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. zmiana terminu składania  

wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gdańska  

przez rodzica/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego szkoły została 

podyktowana uwzględnieniem terminem zawodów i mistrzostw sportowych, 

które w dużej mierze odbywają się w miesiącach letnich. 

Biorąc pod uwagę, że wnioski uczniów były poddawane ocenie po powołaniu 

komisji oceniającej wnioski zazwyczaj na przełomie września i października, 

wydłużenie terminu składania wniosków do szkół  pozwoli na uwzględnienie 

wszystkich osiągnięć uczniów, z całego roku szkolnego, który trwa  

do 31 sierpnia, a cały proces przyznawania stypendiów nie ulegnie wydłużeniu. 

Dzięki wprowadzonej zmianie  terminu nie będzie potrzeby wydłużania terminu 

składania wniosków dla maturzystów. 

Ze względu na zmianę terminu składania wniosków do szkół, musi zostać również 

wydłużony termin wprowadzenia  danych z wniosków przez szkoły do systemu 

elektronicznego.            

 

Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący komisji  

Kto był wnioskodawcą tych zmian? 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Wnioskodawcami byli głównie dyrektorzy szkół  ale też były wnioski rodziców. 

 

Nie było więcej 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, 7 głosami „za” – jednogłośnie, pozytywnie 

zaopiniowała  projekt uchwały.  

 

PUNKT 4  

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia Branżowej 

Szkoły  II stopnia w Gdańsku z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 238- druk  

nr 911. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. chciałbym zreferować 

jednocześnie cztery projekty uchwał: 

Druki nr 911, 912, są to druki dotyczące utworzenia nowych branżowych szkół  

II stopnia w Gdańsku, natomiast druki nr 913 i 914, są to druki mówiące  

o włączeniu nowopowstających szkół, istniejące zespoły szkół. 

 

PUNKT 5 

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia Branżowej 

Szkoły  II stopnia w Gdańsku z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 238-  

druk nr 911. 

Branżową Szkołę II stopnia nr 5 tworzy się na wniosek Dyrektora Szkoły. 

Obecnie w Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego 

w Gdańsku, prowadzone jest m.in. kształcenie  monter zabudowy i robót 

wykończeniowych w budownictwie, a jego odpowiednikiem są zawody technik 

technologii drewna, technik robót wykończeniowych w budownictwie. Szkoła 

prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie wytwarzanie wyrobów  

z drewna i materiałów drewnopochodnych.  

Zapotrzebowanie na kadrę średniego szczebla w obu zawodach jest bardzo duże. 

Państwowe Szkoły Budownictwa posiadają odpowiednio wykwalifikowaną 

kadrę i wyposażenie. 
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Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący komisji 

Radni powinni otrzymać informatory, jeśli chodzi o informację dotyczącą  

na przykład typów szkół, bo takie informacje otrzymywaliśmy. 

Jak jest z innymi zawodami, jeśli chodzi o szkoły branżowe? z informatora 

wyczytalibyśmy w jakich zawodach w Gdańsku nie ma utworzonych szkół  

II stopnia.  

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Informator został tradycyjnie, jak w poprzednich latach przygotowany. Zostanie 

Państwu przesłany link do tego informatora. 

Niemal połowa wyborów dokonywanych przez uczniów, to jest wybór ścieżki 

zawodowej, a nie ogólnokształcącej. 

 

PUNKT 6 

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia Branżowej 

Szkoły II stopnia w Gdańsku z siedzibą przy ul. Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 35- druk nr 912. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Branżową Szkołę II stopnia nr 9 tworzy się na wniosek Dyrektora Szkoły. 

Obecnie w Zespole Szkół Kreowania Wizerunku, kształci się uczniów  

w zawodach między innymi: technik usług fryzjerskich oraz fryzjer. 

Absolwencie klas fryzjerskich Branżowej Szkoły I stopnia  nr 9 wielokrotnie 

zgłaszali potrzebę  dalszego kształcenia. Chcemy zaproponować kontynuację 

kształcenia w branżowej Szkole II stopnia, w której absolwencie posiadający tytuł 

fryzjera będą mogli przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje. 

Projektowanie i wykonywanie fryzur i uzyskać tytuł technika usług fryzjerskich, 

a także przystąpić do egzaminu maturalnego. 

 

Nie było Głosów w dyskusji.     
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PUNKT 7 

Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia  Branżowej 

Szkoły II stopnia nr 5 w Gdańsku do Państwowych Szkół Budownictwa  

im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku – druk nr 913.  

Z dniem 1 września 2021 roku zostanie utworzona Branżowa szkoła II stopnia  

nr 5, której siedzibą będzie budynek Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. 

Mariana Osińskiego w Gdańsku. 

Projekt Aktu Założycielskiego został zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną  

Państwowych Szkół Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

PUNKT 8 

projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia  Branżowej 

Szkoły II stopnia nr 9 w Gdańsku do Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku 

w Gdańsku – druk nr 914.  

Z dniem 1 września 2021 roku zostanie utworzona Branżowa szkoła II stopnia  

nr 9, której siedzibą będzie budynek Zespołu Szkół Kreowania  Wizerunku. 

W związku z powyższym Branżową Szkołę II stopnia nr 9 należy włączyć  

do Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku w Gdańsku przy ulicy Prezydenta Lecha 

Kaczyńskiego 35.  

Projekt Aktu Założycielskiego został zaopiniowany przez radę Pedagogiczną  

Zespołu Szkół Kreowania Wizerunku. 

  

Nie było głosów w dyskusji. 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji przystąpił do przegłosowania 

przedstawionych projektów uchwał. 
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OPINIA KOMISJI: PUNKT 4 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia 

Branżowej Szkoły  II stopnia w Gdańsku z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 

238- druk nr 911. 

 

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.  

     

OPINIA KOMISJI: PUNKT 5 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia 

Branżowej Szkoły  II stopnia w Gdańsku z siedzibą przy ul. Prezydenta 

Lecha Kaczyńskiego 35- druk nr 912. 

 

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.  

 

OPINIA KOMISJI: PUNKT 6 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia  

Branżowej Szkoły II stopnia nr 5 w Gdańsku do Państwowych Szkół 

Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku – druk nr 913. 

 

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.  
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OPINIA KOMISJI: PUNKT 7 

Dotyczy: projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia  

Branżowej Szkoły II stopnia nr 9 w Gdańsku do Zespołu Szkół Kreowania 

Wizerunku w Gdańsku – druk nr 914. 

 

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 8  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę   

w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Miasta 

Gdańska do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji 

publicznej – druk nr 916. 

Pan Grzegorz Kryger– Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

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

z dnia 29 października  2020 roku omyłkowo nie uwzględniono Przedszkola  

nr 44 w Gdańsku, które funkcjonuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

nr 10 imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdańsku przy ulicy Krasickiego 10. 

Wpisanie tej placówki umożliwi dyrektorowi, to do czego powinien  

być zobowiązany, czyli do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 

administracji publicznej, w tym wydawania decyzji. 

 

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.  

  

 



11 
 

PUNKT 9 

Informacja dotycząca Raportu z badania satysfakcji z obsługi Gdańskiego 

Centrum Usług Wspólnych – 2020. 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Badanie skierowano wyłącznie do Dyrektorów jednostek obsługiwanych.  

Średni czas ukończenia ankiety, to około 70 minut. Badanie  zostało zakończone 

w styczniu, z którego powstał raport. W badaniu  wzięło średnio udział 93% osób 

uprawnionych do wypowiedzenia się, ma ono dla nas silne znaczenie dlatego,  

że wzięła w nim udział bardzo duża liczba osób. Ogólna ocena  GCUW w zakresie 

kompetencji i rzetelności jest: 

- kompetencja i życzliwość pracowników – 4,34 

- szybkość i terminowość obsługi – 4,11 

- udzielanie bieżącego wsparcia – 4,11 

- jakość obsługi – 4,06 

- uwzględnianie indywidualnych potrzeb – 4,04 

- swoje ogólne doświadczenia  - 4,01 

- dostępność informacji/formularzy/ danych kontaktowych na BIP – 3,97 

- przepływ informacji – 3,73 

Zwracano również uwagę aby jak najszybciej wdrożyć jedne wzory 

obowiązujących dokumentów, przy czym analizując te uwagi, wywnioskowałem, 

że tak naprawdę oczekiwanie dyrektorów nie dotyczy tych dokumentów 

księgowych, kadrowych, na których pracuje GCUW ale też ewentualnych innych 

zagadnień, zadań, których nie obsługuje GCUW, a wynikają one z zadań 

dyrektora bezpośrednio i tutaj do tego się przychylamy. 

Przychylamy się również do wsparcia dla pracy intendentów w placówkach 

oświatowych i prace toczą się wielowątkowo, również w obszarze wynagrodzeń. 

Chcielibyśmy wprowadzić cykliczne spotkania szkoleniowe dla intendentów,  

tak żebyśmy mogli standaryzować te usługi pomiędzy placówkami. 

Rozpoczniemy też działania w celu ujednolicenia oprogramowania. 

Dyrektorzy wskazywali, że oczekiwaliby wsparcia GCUW w zakresie zamówień 

publicznych. W porozumieniu z Biurem Zamówień Publicznych Urzędu 

Miejskiego, rozmawiamy w tej kwestii. Chcemy  takie wsparcie dla dyrektorów 

przede wszystkim dużych placówek  oświatowych zagwarantować. 

W raporcie wskazywano także konieczność ulepszeń  po stronie elektronicznej 

obsługi dokumentacji, została ona wprowadzona w części placówek.  
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Pozostałe do końca  roku szkolnego zostaną także objęte elektronicznym 

obiegiem dokumentów. Podjąłem rozmowę z dostawcą oprogramowania  

w obszarze wprowadzenia brakujących funkcji, tak żeby tą pracę ułatwić. 

Rozpoczęły się prace bardzo dużego Zespołu Wydziału Rozwoju Społecznego, 

GCUW, a także wydziałów z pionu finansowego na temat przyszłej platformy 

edukacyjnej, która zawierałaby wszystkie funkcjonalności, których teraz nam 

brakowało. 

Zmieni się sposób obsługi archiwum. Od nowego roku szkolnego będzie jedno 

archiwum, archiwum GCUW będzie prowadziło całość sprawy, a pracownicy 

będą pełnili też funkcję bardziej doradczą, będą odbywali regularne wizyty 

doradcze na terenie, w kontekście wsparcia dyrektorów w bieżącej archiwizacji 

dokumentów. 

 

Pani Joanna Cabaj Członek Komisji 

Mam nadzieję, że będzie tak jak się spodziewamy, że obsługa odniesie 

oczekiwane skutki. Bardzo chciałabym podziękować za szczegółowe 

przygotowanie i przesłanie nam tego raportu.  

 

Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący Komisji 

Cieszymy się z tego, że jest coraz lepiej. Czy można było zachować pewną 

anonimowość przy wypełnianiu ankiety. Czy istnieje możliwość aby przesłana 

została komisji  treść pytań zawartych w  ankiecie?  

 

Pani Bożena Brauer – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników 

Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 

Zaniepokoiły mnie uwagi dotyczące usług księgowo – finansowych,  

które dotyczą planowania budżetu.  

Dochodziły do nas uwagi, które powodowały, że czasami dyrektor czuł  

się petentem załatwiając sprawy służbowe w GCUW, myślę że to też ulegnie 

poprawie. Jak na tą chwilę wygląda wprowadzanie usług kadrowych,  

czy dużo pracowników kadr przechodzi do GCUW na tym etapie? oraz  czy trzeba 

będzie zatrudniać nowych pracowników w związku z tym. Czy pozostaną jakieś 

cząstki etatów w szkołach?    
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Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

W odpowiedzi na Pani pytania, jeśli chodzi o proces przyjmowania kadr, jesteśmy 

na etapie trzecim, mówimy o 16,25 etatów, przechodzi sześć osób, zostaje  

10 etatów – do rozstrzygnięcia, natomiast siedem placówek będzie miało 

odtworzony fragment albo cały etat administracyjno – obsługowy. Każda 

placówka rozpatrywana jest indywidualnie. 

Część pamięci serwerowych została już zakupiona natomiast już trwa 

postępowanie zakupowe, duża zmiana serwerów pamięci obliczeniowych  

jest po stronie Gdańskiego Centrum Informatycznego. 

Dyrektor  będzie miał większą dostępność kierownika danego referatu –  

do konsultacji oraz regularne spotkania, gdzie będą mogły być pewne rzeczy 

omawiane. Przygotowujemy również harmonogram ważnych dat.   

 

Ni było więcej głosów w dyskusji. 

 

 

PUNKT 10                                   

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 porównaniu do poprzednich miesięcy tych przypadków jest coraz mniej.  

Na dzień dzisiejszy w tym zawieszeniu zajęć stacjonarnych są wszystkie szkoły 

średnie i podstawowe ale nie w zakresie oddziałów zerowych, podobnie  

jak przedszkola.  

W niewielkiej liczbie placówek mamy w tej chwili całkowicie zawieszone 

zajęcia, są to tylko cztery placówki, które mogłyby normalnie funkcjonować. 

Mamy potwierdzone przypadki COVID-19 w placówkach samorządowych  

u trzynaściorga dzieci, jednego nauczyciela oraz jednego pracownika 

administracji obsługi. Od poniedziałku najmłodsi uczniowie wracają do szkół  

ale będzie to organizowane w sposób hybrydowy. 

 W dzień poprzedzający sesję Rady Miasta Gdańska będzie odbędzie   

się konferencja „Szkoła po  pandemii”, na którą Państwa Radnych zapraszam. 

Zaproszenie zostanie przesłane drogą elektroniczną. 
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PUNKT 11 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Jak wygląda sytuacja  dotycząca placówki znajdującej się przy ulicy Suchej  

w Gdańsku gdzie obecnie znajduje się International School of Gdansk, pół roku 

temu mieliśmy spotkanie z Panią Prezydent i Pan Dyrektor powiedział,  

że nie wiadomo co będzie w tym miejscu?. 

 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Nie jest prawdą, że ktokolwiek mógł użyć stwierdzenie, że nie wiadomo  

co tam będzie ponieważ  od 2017 roku dokładnie wiemy, że będzie tam publiczna 

szkoła podstawowa. Plany co do tego budynku są dokładnie od roku 2017 te same, 

czyli musi być przywrócona publiczna szkoła podstawowa. 

 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Zdaje się, że ostatnio jak spotkaliśmy się pół roku temu, to nie było wiadomo  

czy tę publiczną szkołę  podstawową będzie prowadziło Miasto czy będzie 

prowadził podmiot prywatny i jaki podmiot prywatny?. Tego bardziej dotyczy 

moje pytanie.       

 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Nie będzie prowadziła tego International School of Gdansk, gdyż nie wyraziła 

takiego zainteresowania, stąd jakby Miasto musiało podjąć rozmowy w innym 

kierunku i na dzień dzisiejszy będzie tam prowadzona publiczna szkoła 

podstawowa przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. 
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Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Rozumiem, że jakiś konkurs był zrobiony w tym zakresie? Ponieważ pół roku 

temu rozmawialiśmy na ten temat i nic na ten temat Pan Dyrektor nie mówił   

tylko powiedział, że będzie rozważona możliwość więc rozumiem,  

że  to się zmieniło, że Państwo znaleźli operatora?  

 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Być może nie wie Pan o wszystkich spotkaniach, które się odbyły, odbyły  

się konsultacje ze wszystkimi podmiotami funkcjonującymi na terenie Miasta 

Gdańska i podmiot o którym wspominamy odmówił zainteresowanie 

prowadzeniem publicznej szkoły. 

 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Rozumiem, że decyzja jest taka że tam ma powstać szkoła publiczna prowadzona 

przez jaki podmiot? 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Ogólnopolskiego Operatora Oświaty czyli operatora prowadzącego placówkę 

przy ulicy Miałki Szlak. Przeznaczenie budynku nie zmieniło się od roku 2017 

kiedy na sesji Rady Miasta zaprezentowaliśmy taką propozycję i jeszcze odbyło 

się spotkanie z ówczesnym Prezydentem Panem Pawłem Adamowiczem  

z obecnym administratorem tego budynku czyli ISG, kiedy Prezydent 

Adamowicz zakomunikował, że nie będzie mogła tam funkcjonować 

International School of Gdansk, bo będziemy musieli przywrócić funkcję szkoły 

publicznej.    

 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Zaskoczył mnie Pan tym, że jest tam wybrany inny podmiot. 

A co będzie ze szkołą  International School of Gdansk?   
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Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

To nie jest placówka, którą my prowadzimy, jest to podmiot prywatny,  

który prowadzi działalność komercyjną, działalność w dodatku nie jest nawet 

podmiotem upublicznionym, świadczy usługi edukacyjne, są niepubliczną nie 

samorządową placówką. W związku z tym pytanie należy do organu 

prowadzącego, a nie do nas. My jako Miasto przedkładaliśmy fundacji kilka 

propozycji związanych z obiektami jakimi dysponujemy.    

 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Jakie są w związku z tym ustalenia? 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Nie bardzo widzę zasadność odpowiadania, bo wydaje mi się, że organ 

prowadzący jest dla mnie stroną do rozmów, czy reprezentuje Pan organ 

prowadzący? 

 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Ja reprezentuję Miasto i wiem, że ofertą Miasta jest uzupełnienie oferty publicznej 

jest również oferta niepubliczna i ta oferta niepubliczna jest jakąś atrakcją  

dla inwestorów, którzy przyjeżdżają do Gdańska ponieważ ta szkoła oferuje 

program międzynarodowy i boję się, że nie zaproponujemy  nic nowego, że szkoła 

ta zostanie zamknięta i bardzo niekorzystnie wpłynie to na wizerunek Gdańska  

i na naszą ofertę. 

Przestaniemy mieć atrakcyjną ofertę dla inwestorów, którzy tutaj przyjeżdżają  

z zagranicy i którzy posyłają dzieci do zagranicznych szkół. 

 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować budowania im siedziby, druga szkoła 

międzynarodowa w chwili obecnej przy wsparciu Miasta przez działkę, buduje 

drugą siedzibę i funkcjonuje na tych samych warunkach.  
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Przez lata daliśmy możliwość inkubowanie się właśnie tej ofercie natomiast  

na dzień dzisiejszy przedstawiamy taką ofertę w Mieście jaką mamy, jeśli 

placówka, organ prowadzący odmawia tych propozycji, które zostały złożone,  

to już niestety nie mogę na to nic poradzić. Propozycji było kilka, a jednocześnie 

zwracam uwagę, że nie jest to jedyny podmiot funkcjonujący i my zapytań mamy 

więcej, Stąd staramy się transparentnie to prowadzić. 

Był też taki moment, że odbyliśmy spotkanie ze wszystkimi podmiotami  

tego typu, nie można oczekiwać od Miasta, że ono zagwarantuje siedzibę  

dla takiego podmiotu. Rozumiem Pana troskę o tą ofertę, z czym się zgadzam  

i chociażby posiadając wgląd na tę kwestię a także na to, że chcemy mieć  

tego typu ofertę w Mieście. Składane były bardzo duże, rozbudowane propozycje 

dla tej placówki. W między czasie inne podmioty tego typu, po tych latach  

kiedy mogły się wyinkubować, były w stanie zaangażować własne środki 

wygenerowane w budowę swoich własnych siedzib albo siedzib na działce 

użyczonej przez Miasto i też prowadzą taką działalność, a rozbudowali  

też siedzibę z własnych środków. Ten model inkubacji do tej pory się sprawdzał. 

 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Czy są jakieś ustalenia, czy decyzja Miasta została podjęta w sprawie tej szkoły, 

czy ustalenia dały efekt? Czy udało się Państwu dojść do porozumienia  

co do jakiejś innej lokalizacji dla tej szkoły w publicznym budynku? 

 

Pan Grzegorz Szczuka - Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Placówka dostała bardzo konkretne propozycje. W dniu wczorajszym miało  

się odbyć też spotkanie w tym temacie ale nie doszło ono do skutku. Omówiliśmy 

możliwości jakie na dzień dzisiejszy są, natomiast którą z tych ścieżek podejmie 

jednostka ostatecznie, to na dzień dzisiejszy nie wiem.   

 

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. 
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Przewodniczący  

Komisji Edukacji 

 

Andrzej Kowalczys 

 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska  
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Nie jest łatwo napisać kilka słów w momencie, kiedy dociera wiadomość  

o odejściu wybitnej, wyjątkowej Postaci jaką był bez wątpienia ś.p. Jacek 

Starościak. 

Był osobowością wyjątkową. 

Świetnie wykształcony, z wielką pasją zajmował się problematyką morską, 

przede wszystkim w wymiarze międzynarodowym. Tu widział udział Gdańska, 

Pomorza i Polski we współpracy w dziedzinie gospodarki morskiej i społeczno – 

kulturalnych aspektach „naprawy morza”. 

Prezentował to jako Prezydent Miasta Gdańska w  latach 1990-1991, a potem  

w czasie pracy w Kancelarii Prezydenta R.P. i później jako Konsul Skandynawii 

i Londynie. 

Jacka poznałem w 1959 roku, kiedy kierował Biurem Poselsko – Senatorskim 

pomorskich parlamentarzystów Solidarności. Był to okres, kiedy rozpoczęliśmy 

aktywne przygotowania do wyborów samorządowych (27.05.1990r.) 

odwiedzając wiele pomorskich  miast i wsi w ramach programu edukacyjnego 

przybliżającego mieszkańcom regionu założenia i rozwiązania nowej ustawy  

o samorządzie gminnym. 

Był jednym z liderów tych działań. 

Kiedy został pierwszym w odrodzonej Rzeczypospolitej Prezydentem Miasta 

Gdańska, przyszło mu się zmierzyć z ogromem wyzwań w nowej rzeczywistości. 

Pamiętam długie dyskusje dotyczące spraw zasadniczych związanych  

z ustrojowymi aspektami tworzenia władzy lokalnej ale rozdział z pozoru 

drobnych  ale istotnych dla mieszkańców Gdańska spraw bieżących. 

Jacka Starościaka cechował zarówno pragmatyzm w rozwiązywaniu spraw,  

które każdego dnia  przynosiło życie dużego miasta i to w sytuacji „pustki”   

w budżecie, a wizja rozwoju  miasta w dłuższej perspektywie. 

Jacek Starościak był człowiekiem niezłomnych zasad i uczciwości, wrażliwości 

na los bliźnich. 

Odrzucał kłamstwo, zarówno w relacjach prywatnych  jak i w życiu publicznym. 

Stąd tak często widzieliśmy Go na wielu protestach w ostatnich latach w obronie 

praworządności i demokracji.  
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Jestem przekonany, że te wszystkie piękne zalety umysłu i charakteru wyniósł  

z domu rodzinnego , którego wileńskie korzenie  są tak bliskie dziesiątkom 

tysięcy Gdańszczanek i Gdańszczan. 

 

Będzie nam Jacka brakowało, jego życzliwego uśmiechu, pasji w prezentowaniu 

różnych aspektów historii Gdańska, wnikliwej analizy bieżącej rzeczywistości  

a głównie realizacji jego ambitnych planów. 

 

Żegnaj  Przyjacielu 

 

 

      Tadeusz Gleinert 


