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Protokół Nr 9/2021 

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska,  

które odbyło się w dniu 20 października 2021 roku  

 

 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

W posiedzeniu  uczestniczyło siedmiu członków Komisji Edukacji według 

załączonej listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji otworzył  posiedzenie  

i stwierdził quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany  

do radnych drogą elektroniczną. 

Przewodniczący poinformował, iż po sporządzeniu porządku posiedzenia 

komisji, wpłynęły  dwa projekty uchwał, druk nr 1091 oraz druk nr 1092. 

W związku z powyższym zaproponował następujący porządek posiedzenia:   

 

1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy 

Miasta Gdańska  dla przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych 

prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu 

terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska  

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania – druk nr 1074. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół 

podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz 

określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz inne organy – 

druk nr 1077.   

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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3. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na terenie  Miasta 

Gdańska – druk nr 1078.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1091.  

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

5. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta 

Gdańska na rok 2021- druk nr 1092. 

     Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

6. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach 

oświatowych w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

 

7. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

 

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

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia 

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska  dla 

przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek 

publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż 

jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska  

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  

i wykorzystania – druk nr 1074. 
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Pani Renata Topór Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. uchwała jest niezbędna  

do przeprowadzania kontroli w jednostkach, które dotujemy. Jednostki  

są zobligowane aby wystawiać nam informacje o faktycznej liczbie uczniów.  

Ta informacja zostaje poszerzona o rubrykę – liczba uczniów w oddziałach 

przygotowania wojskowego czy li poszerzamy zakres aby te jednostki mogły 

wpisać w tym miejscu swoich uczniów. 

Druga zmiana dotyczy paragrafu 4 ust. 12, odnosi się do zmiany nazwy ustępu 

przytoczonego w treści uchwały, który omyłkowo wskazano  

jako ust. 10 a powinno być odniesienie do ust. 9.  

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Chciałbym uzyskać odpowiedź dotyczącą wyników przeprowadzanych  kontroli. 

 

Pani Renata Topór Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Kontrole weekendowe, kontrolujemy cały czas placówki, które otrzymują 

dotacje dla osób dorosłych, jest to też efektem zwrotu dotacji udzielanych  

i jednostki są kontrolowane na bieżąco. Oczywiście pracujemy w oparciu o plan 

kontroli. Wymagane jest to przez prawo. Taki raport możemy przygotować  

po zakończonym roku, wtedy kiedy możemy odnieść się do planu  

i zrealizowanych kontroli. Wszystkie nasze kontrole kończą się zwrotem 

środków mniejszych lub większych. 

Po zakończonym roku zostanie przygotowane dla Państwa sprawozdanie.  

 

Nie było więcej głosów w dyskusji. 

 

OPINIA KOMISJI : 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu  uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.     
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PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na 

rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół podstawowych  

prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Miasta Gdańska oraz inne organy – druk nr 1077.   

Pani Monika Chabior Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. druk dotyczy aktualizacji sieci 

w związku z tym, że w dniu 1 września rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła 

Podstawowa Hevelius, przy ulicy Pokoleń Lechii Gdańsk 1. 

Szkoła prowadzona jest przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty,  

którą należy włączyć do sieci publicznych szkół podstawowych. 

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła nie posiada obwodu. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI:    

 Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu  uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia na 

rok szkolny 2021/2022 planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 

oraz szkół specjalnych na terenie  Miasta Gdańska – druk nr 1078.  

Pani Monika Chabior Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in z dniem 1 września 2021 roku 

rozpoczęła działalność Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  

nr 3 z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Stefana Batorego 26, wchodząca  

w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 1, którą należy włączyć  do sieci szkół 

specjalnych prowadzonych przez Miasto Gdańsk.      

 

Głosów w dyskusji nie było. 
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OPINIA KOMISJI:    

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu  uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

7 głosami „za”, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającą uchwałę 

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1091.  

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Budżetu Miasta 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in w uchwale dokonujemy zmian 

polegających na dostosowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej do budżetu  

na rok 2021. 

Z zakresu działania Komisji zwiększamy dochody bieżące na realizację zadań, 

dla których prognozuje się otrzymanie środków z budżetu Unii Europejskiej. Jest 

to projekt „Nauczyciele dla kompetencji Przyszłości”, w ramach tego projektu 

czternastu nauczycieli weźmie udział w różnych wyjazdach zagranicznych, 

podnoszących kwalifikacje, w szkoleniach na temat metod nauczania. 

  

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI:    

 Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu  uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

4 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
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PUNKT 5 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- druk nr 1092. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Podatków i Budżetu Miasta 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in z zakresu działania komisji  

jest zmiana po stronie dochodowej i wydatkowej czyli zwiększamy dochody  

i wydatki na projekt, o którym wspomniałam w poprzednim punkcie 

„Nauczyciele dla kompetencji Przyszłości”. Druga zmiana, po stronie 

dochodowej i wydatkowej dotyczy wprowadzenia środków na zadania 

„Laboratoria Przyszłości”. Zadanie to ma być finansowane z funduszu 

przeciwdziałania COVID - 19. Środki z tego projektu przeznaczone są dla szkół 

podstawowych oraz dla ogólnokształcących szkół artystycznych, na zakup 

wyposażenia technicznego, przy czym wyposażenie jest podzielone  

na podstawowe wyposażenie, które szkoły będą musiały posiadać. 60% z tych 

środków gminy będą musiały wydać jeszcze w tym roku, pozostałe środki w roku 

przyszłym.   

       

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI:    

 Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu  uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska  

4 głosami „za”, przy 3 wstrzymujących się, pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 

 

 

PUNKT 6 

Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych  

w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

Pani Monika Chabior Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska  

Obecnie 50 klas jest zawieszonych  na nauczaniu hybrydowym w 17 szkołach 

samorządowych. 

Mamy 27 uczniów z potwierdzonym COVIDEM,  

- liczba rodziców – 29 osób  

- liczba nauczycieli – 24 osoby  
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- pracowników administracji obsługi 4 osoby  

Zwiększyła się liczba oddziałów, które musiały przejść na naukę hybrydową. 

Frekwencja w klasach I-III wynosi 83,12%, w klasach IV-VIII – 83,42%,  

w szkołach ponadpodstawowych 83, 73%.  

Szkoły nie samorządowe, w siedmiu szkołach jest pięć zamkniętych oddziałów 

- liczba uczniów z potwierdzonym COVIDEM – 13 osób 

- nauczycieli – 7 osób 

- liczba uczniów przebywających na kwarantannie – 485 osób, liczba nauczycieli 

– 12 osób  

W Gdańskim Zespole Żłobków nie  ma dzieci, opiekunek oraz pracowników 

administracji obsługi  z potwierdzonym COVIDEM natomiast jedno dziecko 

przebywa w kwarantannie. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

 

PUNKT 7     

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została Lista obecności radnych. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kowalczys podziękował za uczestnictwo  

w posiedzeniu komisji i zamknął obrady. 

 

 

 

 

Przewodniczący 

Komisji Edukacji 

Rady Miasta Gdańska 

/-/ Andrzej Kowalczys 

 

 

 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 
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