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Protokół Nr 7/2001  

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 

25 sierpnia 2021 roku o godzinie 15.30 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Miasta Gdańska – druk nr 1022. 

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 1023. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę 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 994.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany 

nazwy Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej  

w Gdańsku – druk nr 995. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku  

z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 – druk nr 1000. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

6. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy  

nr 3 w Gdańsku do Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku  

– druk nr 1001.  

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

Gdańska w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych 

na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia  

oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych  

dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych 

jednostek budżetowych – druk nr 1007.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku poprzez zmianę adresu 

jej siedziby – druk nr 996. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku poprzez zmianę adresu 

jej siedziby – druk nr 998. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku poprzez zmianę adresu 

jej siedziby – druk nr 997. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

11. Opiniowanie projektu uchwały Rady miasta Gdańska  w sprawie włączenia 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 6 w Gdańsku do Zespołu 

Szkół Ogólnokształcących  nr 6 w Gdańsku – druk nr 999.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

12. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych  

w Gdańsku w związku z COVID-19. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

13. Wnioski Komisji Edukacji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2022. 

14. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty 6 głosami „za” jednogłośnie.  
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PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1022. 

Pani Beata Pietrasik Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. dokonuje się zmian  

w przedsięwzięciach: 

„Cała naprzód III” – całkowita wartość przedsięwzięcia zwiększyła się i wynosi 

2.088.001 zł. 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Pszczółki i Gminą Suchy 

Dąb. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób pozostających  

bez zatrudnienia lub osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji 

na rynku pracy. 

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 85%, dofinansowanie  

z budżetu państwa wynosi 10%, wkład własny stanowi 5%. 

Zintegrowana Inwestycja w Talenty III 

Zmienia się limit wydatków: 

- w 2021 zmniejsza o kwotę 165.968zł  

- w 2022 roku zwiększa się o kwotę 165.968zł, całkowita wartość przedsięwzięcia 

nie uległa zmianie. 

Zmiana wynika z opóźnień w realizacji projektu w związku z epidemią COVID – 

19. Aby realizować wszystkie  zadania wynikające z założeń projektu wydłużono 

okres realizacji do roku 2022.  

Gdańsk Miastem Zawodowców – podniesienie jakości edukacji zawodowej 

- zwiększa się limit wydatków w roku 2021 o kwotę 6.281 złotych  

Ze względu na istniejące obostrzenia, wynikające z epidemii realizacja projektu 

w roku 2020 była ograniczona, co spowodowało, że środki zaplanowane  

do wydatkowania w roku 2020 nie zostały w pełni wykorzystane. 

Dodaje się nowe przedsięwzięcia: 

- Zintegrowana inwestycja w Talenty IV  

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień  złożonych przez Panią Beatę Pietrasik – Wydział 

Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 4 głosami „za”,  

przy 2 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 1023. 

Pani Beata Pietrasik Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku  

Zreferowała w/w projekt uchwały, powiedziała m.in. zmienia się plan dochodów 

miasta na rok 2021 poprzez zmiany: 

- dotacje na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej  

Erasmus 

Cała Naprzód III 

- wpływ części oświatowej subwencji ogólnej decyzją  Ministra Finansów 

Funduszy i Polityki Regionalnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce 

dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 

przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych 

Dochody realizowane przez placówki oświatowe: 

- zwrot środków poniesionych w roku 2020 w ramach realizacji projektu 

„Pracownicy 30+II edycja” przez Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1   

- wpływ środków z Polskiego Związku Pływackiego na dofinansowanie 

programu „Szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w pływaniu”, 

realizowanego przez Zespół Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego  

- wpływ z Fundacji mBank dla Szkoły Podstawowej nr 85 na realizację projektu 

„MathFun”   

- wpłaty rodziców za zniszczone podręczniki  

- wpłaty Okręgowej Izby Egzaminacyjnej  

Na organizację egzaminów zawodowych w zawodach fryzjer i kosmetyczka  

przez Zespół Szkół Kreowania Wizerunku oraz technik chłodnictwa  

i klimatyzacji, a także technik mechatronik przez Szkoły Okrętowe i Techniczne 

„ Conradinum”. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień  złożonych przez Panią Beatę Pietrasik – Wydział 

Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 4 głosami „za”,  

przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.  

 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

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 994. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. zachodzi konieczność zmiany 

uchwały 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  w związku z połączeniem Przedszkola nr 11 przy ulicy 

Raduńskiej  54 oraz Przedszkola nr 71 przy ulicy Diamentowej  13A w Zespół 

Przedszkolny nr 2. 

Zmiana dokonywana jest dla celów organizacyjno – administracyjnych. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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PUNKT 4  

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zmiany 

nazwy Technikum nr 4 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku – druk nr 

995. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. w dniu 18 czerwca 2021 roku 

Dyrektor Zespołu  Szkół Łączności im. Obrońców Poczty w Gdańsku, w skład 

którego wchodzi Technikum nr 4 i. Obrońców Poczty Polskiej wystąpił  

z wnioskiem o zmianę nazwy technikum, w którym realizowane jest kształcenie  

w zawodach z zakresu spraw technologii teleinformatycznych  i pomocy 

użytkownikom urządzeń  teleinformatycznych  jak: technik informatyk, technik 

programista, technik teleinformatyk oraz w zawodach w zakresie nauk 

technicznych: technik automatyk, technik elektronik, technik szerokopasmowej 

komunikacji elektronicznej, technik robotyk. 

Wprowadzenie słowa  „łączność”  do nazwy będzie odzwierciedleniem  oferty 

edukacyjnej kierowanej do uczniów z nauczanymi zawodami w zakresie 

współczesnych systemów łączności, teleinformatyki, informatyki, elektroniki  

czy  automatyki. 

Zmiana nazwy szkoły  nie wprowadzi zmian w procesie  organizacji kształcenia 

uczniów  oraz nie spowoduje żadnych zmian dla zatrudnionych pracowników. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie utworzenia 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku  

z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 26 – druk nr 1000. 

 Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do pracy nr 3 zostaje  powołana na wniosek Dyrektora Szkoły, 

przygotowuje uczniów do dorosłości, realizuje  praktyczne przysposobienie  

do podjęcia zatrudnienia  na rynku pracy. Są to uczniowie  z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie   

z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

        

 

PUNKT 6 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie włączenia 

Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3 w Gdańsku do Zespołu 

Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku – druk nr 1001.  

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. z dniem 1 września 2021 roku 

zostanie utworzona  Szkoła Specjalna  Przysposabiająca do Pracy nr 3, której 

siedzibą będzie  budynek Zespołu Szkół Specjalnych  nr 1 w Gdańsku. 

W związku z tym Szkołę Specjalną nr 3 należy włączyć do Zespołu  Szkół 

Specjalnych  nr 1 przy ul. Stefana Batorego 26. 
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Projekt Aktu Założycielskiego został zaopiniowany przez Radę  Pedagogiczną 

Zespołu Szkół Specjalnych nr 1. 

 

Nie było głosów w dyskusji. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 7 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska  

w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych  

na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów 

własnych samorządowych jednostek budżetowych – druk nr 1007.  

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował w/w projekt uchwały, powiedział m.in. Uchwałą nr XXXVI/924/21 

Rady Miasta Gdańska z dnia 27 maja 2021 roku utworzono Zespół Przedszkolny 

nr 1 poprzez połączenie Przedszkola Nr 22. 

Uchwałą Nr XXXVII/958.21 Rady Miasta Gdańska z dnia  24 czerwca  2021 roku 

utworzono Zespół Przedszkolny nr 11 i Przedszkole nr 71. W związku z tym 

konieczne jest dokonanie zmian zapisów w uchwale w celu dostosowania do stanu 

faktycznego. 

 

  Nie było głosów w dyskusji. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

W związku z tym, iż kolejne druki posiadają to samo uzasadnienie , zaproponował 

omówienie następujących projektów uchwał jednocześnie:  

 

PUNKT 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku poprzez zmianę adresu  

jej siedziby – druk nr 996. 

W związku z budową trasy Gdańsk – Południe – Wrzeszcz zaistniała konieczność 

zmiany obecnej siedziby Poradni nr 7 i przeniesienie jej do nowej lokalizacji. 

PUNKT 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku poprzez zmianę adresu  

jej siedziby – druk nr 998. 

Zmiana siedziby Poradni nr 5 przyczyni się do optymalnego świadczenia usług 

psychologiczno- pedagogicznych  dla dzieci i młodzieży oraz rodziców  uczniów 

objętych rejonem tej poradni. 

PUNKT 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku poprzez zmianę adresu  

jej siedziby – druk nr 997. 

W związku z koniecznością zwiększenia powierzchni lokalowej Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 zostaną przygotowane  do końca sierpnia  

2023 roku pomieszczenia na potrzeby udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej przez tę poradnię. 

Zmiana siedziby poradni usprawni organizację oraz poprawi warunki lokalowe. 

PUNKT 11 

Opiniowanie projektu uchwały Rady miasta Gdańska  w sprawie włączenia 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 6 w Gdańsku do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących  nr 6 w Gdańsku – druk nr 999.  

Włączenie poradni do Zespołu Szkół  korzystnie wpłynie  na poziom 

świadczonych usług z zakresu pomocy, szczególnie w odniesieniu  

do rozszerzonej specjalności, która ma obejmować dzieci  i młodzież uczącą  

się w szkołach sportowych  oraz mistrzostwa sportowego. 
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Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący komisji 

Nie jestem zwolennikiem poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  

w budynkach szkolnych. Mam nadzieję, że będziecie się Państwo temu 

przyglądać, z troską podchodząc do poradni, które są administracyjnie związane 

z konkretną szkołą. Będzie to eksperyment, któremu warto się przyjrzeć. 

 

Nie było więcej głosów w dyskusji.  

Przewodniczący Komisji zaproponował przegłosowanie projektów uchwał. 

PUNKT 8 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7 w Gdańsku poprzez zmianę adresu  

jej siedziby – druk nr 996. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.      

 

PUNKT 9 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 5 w Gdańsku poprzez zmianę adresu  

jej siedziby – druk nr 998. 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 10 

Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej nr 6 w Gdańsku poprzez zmianę adresu  

jej siedziby – druk nr 997. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
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PUNKT 11 

Opiniowanie projektu uchwały Rady miasta Gdańska  w sprawie włączenia 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 6 w Gdańsku do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących  nr 6 w Gdańsku – druk nr 999 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały oraz wysłuchaniu 

informacji i wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera – Zastępcę 

Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 

jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 
 

 

PUNKT 12 

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 

Ze względu na okresy wakacyjny nie mamy informacji aby gdziekolwiek 

były przypadki jeżeli chodzi o zakażenia. 

Na ten moment  uczniowie w dniu 1 września wracają do szkół w trybie 

stacjonarnym. Wszystkie gdańskie placówki są gotowe na przyjęcie uczniów. 

Gdańska edukacja to siedem tysięcy nauczycieli i niemal administracji,  

162 dyrektorów. Pod względem spełnienia wymogów sanitarnych, szkoły  

są przygotowane.   

Jesteśmy również gotowi na to, co może w przyszłości się wydarzyć.  

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Bardzo dziękuję za przedstawienie informacji. 

 

PUNKT 13 

Wnioski Komisji Edukacji do budżetu Miasta Gdańska na rok 2022. 

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 
 

Zgłaszam wniosek dotyczący ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2022 

modernizacji bazy sportowej przy Zespole Szkół Samochodowych  

w Gdańsku.  
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Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Popieram wniosek Pana Przewodniczącego, jest to szczególnie ważne dzisiaj, 

kiedy chcemy promować szkolnictwo zawodowe, a Zespół Szkół 

Samochodowych jest wizytówką szkolnictwa zawodowego. 

Uważam, że wniosek wydaje się być uzasadniony.   

 

Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący komisji 

Popieram zgłoszony wniosek. 
 
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zgłoszony wniosek jest jak najbardziej zasadny. W przypadku tej szkoły został 

przekazany z Wydziału Rozwoju Społecznego wniosek do pionu inwestycyjnego  

o przygotowanie dokumentacji projektowej dla dwóch boisk – ze sztuczną trawą 

oraz boiska wielofunkcyjnego. Myślę, że  rok 2022/23 jest momentem realnym 

kiedy może  powstać ta inwestycja. 

 

Ustalenia Komisji:  

Wniosek:  

Komisja Edukacji Rady Miasta Gdańska wnioskuje do Prezydent Miasta 

Gdańska o ujęcie w budżecie Miasta Gdańska na rok 2022 modernizacji bazy 

sportowej przy Zespole Szkół Samochodowych w Gdańsku.   

 

Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” – jednogłośnie. 

 

PUNKT 14 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  

Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący komisji 

Zgłosił wniosek o następującej treści: 

W trosce o rozwój Gdańskiej Oświaty, Komisja Edukacji Rady Miasta 

Gdańska wnioskuje do Pani Prezydenta Miasta Gdańska  aby budynek  

po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7, przy ulicy Traugutta  

w Gdańsku – Wrzeszczu, pozostał w zasobach i do dyspozycji Wydziału 

Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Służył dalszemu 

funkcjonowaniu, w ramach Polityki Społecznej Miasta Gdańska. 
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Pan Łukasz Kłos – Członek Komisji 

Uważam, że należy się wstrzymać, cel wskazany w propozycji wniosku  

jest zasadny, natomiast myślę, że jest to przedwczesne dopóki nie poznamy 

faktycznych założeń co do tego budynku. 

 

Pan Wojciech Błaszkowski 

Zgadzam się z przedmówcą myślę jednak, że jeżeli jest to teraz taki czas kiedy  

ta decyzja jest podejmowana, to opinia komisji może byłaby dosyć ważna.  

 

Pan Przemysław Malak – Członek Komisji  

Uważam, że powinniśmy w dniu dzisiejszym przegłosować taki wniosek. 

 

Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący Komisji 

Uważam, że uczciwością jest dobrą, gdzie wspieramy dobre pomysły. 

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący komisji 

Uważam, że taki sygnał rekomendacyjny powinien być od komisji edukacji, żeby 

ta baza nie była uszczuplana.   

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek Pana Piotra 

Gierszewskiego  Wiceprzewodniczącego Komisji o następującej treści:  

W trosce o rozwój Gdańskiej Oświaty, Komisja Edukacji Rady Miasta 

Gdańska wnioskuje do Pani Prezydenta Miasta Gdańska  aby budynek  

po Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7, przy ulicy Traugutta  

w Gdańsku – Wrzeszczu, pozostał w zasobach i do dyspozycji Wydziału 

Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Służył dalszemu 

funkcjonowaniu, w ramach Polityki Społecznej Miasta Gdańska. 

 

Wniosek został przyjęty 6 głosami „za” – jednogłośnie. 

 

Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności radnych w celu potwierdzenia 

obecności na zakończenie spotkania. 

Przewodniczący komisji podziękował za udział w spotkaniu. 

Na tym posiedzenie zakończono. 
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Przewodniczący  

Komisji Edukacji 

/-/ Andrzej Kowalczys 
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