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Protokół Nr 8/2021 

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska,   

które odbyło  się w dniu  22 września 2021roku (środa) o godz. 16:00 

 

 

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 otworzył posiedzenie i stwierdził 

quorum. Poinformował, że projekt porządku został wysłany do radnych drogą 

elektroniczną.  

Przewodniczący Komisji poinformował, iż po sporządzeniu porządku 

posiedzenia, skierowane zostały dodatkowo trzy projekty uchwał. 

W związku z powyższym  zaproponował następujący porządek posiedzenia 

komisji: 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – 

druk nr 1042. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok- druk nr 1043. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie szczegółowego 

trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. „Gdańsk 2030 Plus 

Strategia Rozwoju Miasta”, w tym  trybu konsultacji – druk nr 1044. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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PUNKT 4 

Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach oświatowych  

w Gdańsku  w związku z COVID- 19. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

PUNKT 5 

Przedstawienie informacji dotyczącej warunków korzystania z boisk 

przyszkolnych w Gdańsku. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

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

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę  

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta 

Gdańska – druk nr 1042. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. zmiany są bardzo obszerne  

i  wynikają z aktualizacji harmonogramu różnego rodzaju przedsięwzięć. 

W zakresie działania komisji, po stronie dochodów bieżących zwiększamy 

dochody na zadanie „Gdańsk Miastem Zawodowców”, zmiana ta wynika z tego, 

że dochody bieżące zwiększamy w związku ze zmniejszaniem dochodów 

majątkowych, zmienia się kategorie dochodów. W dochodach majątkowych 

dokonywane  są dodatkowo zmiany. 

Dochody majątkowe na zadaniu kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska, 

dochody które były zaplanowane na rok 2021, ulegają zmniejszeniu ale te środki 

przenoszone są na rok 2022/3. 

Po stronie wydatkowej  również mamy zmiany.  
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Polegają one na tym, że jest przesunięcie czasowe, dotyczy to przedsięwzięć 

„Gdańsk Miastem Zawodowców”, przenosimy wydatki majątkowe na wydatki 

bieżące zadania kompleksowa modernizacja energetyczna budynków 

oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska, 

przenosimy środki z roku 2021 na rok 2022.  

Program budowy i modernizacji boisk - jest tutaj również przesunięcie z roku 

2021 na rok 2022. Spowodowane jest to przedłużającym się procesem uzyskania 

decyzji administracyjnych. 

Wszystkie zmiany są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji  

Jaka będzie formuła sprawozdawczości na koniec roku, ponieważ przenosimy 

wiele zadań i środków finansowych na przyszły rok?                   

 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej to bardzo dobrze widać ponieważ 

zmniejszamy plan na rok 2021 ale te same kwoty znajdują odzwierciedlenie  

w kolejnych latach. Nie będzie takiej sytuacji, że to nie zostanie zrealizowane  

w tym roku, umknie nam w kolejnych latach, budżet jest sprawozdawczy 

jednorocznie. 

 

Więcej 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” i 3 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały. 
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PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok- druk nr 1043. 

Pani Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

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

oprócz zmian wynikających z harmonogramu przesunięć realizacji projektów, 

wprowadzono po stronie dochodów dodatkowe dochody zrealizowane  

przez placówki oświatowe. Największą pozycją w dochodach, to zwroty 

niewykorzystanych dotacji np. wpływ środków z tytułu nadpłaconej energii  

za lata poprzednie dla Szkoły Podstawowej nr 56, wpłata grantu z Fundacji Bank 

Ochrony Środowiska dla Szkoły Podstawowej nr 1, wpłata rodziców  

za zniszczone podręczniki, wpłata Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Po stronie wydatków w Wydziale Rozwoju Społecznego zwiększmy plan 

wydatków dla Zespołu Szkół Energetycznych na organizację egzaminów 

zawodowych, zakup energii w placówkach oświatowych, realizację programu 

„Erasmus”, odtworzenie stanu podręczników w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 oraz Szkoły Podstawowej nr 24. 

Po stronie wydatkowej są jeszcze zmiany związane z przeniesieniem środków. 

 

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” i 3 wstrzymujących się  - pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.                     
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PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania zmian dokumentu pn. 

„Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta”, w tym  trybu konsultacji – 

druk nr 1044. 

Pan Marcin Hryniewicz – Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. nowe przepisy ustawy  

po raz pierwszy  wprowadzają w ustawodawstwie krajowym podstawę prawną 

wprost dedykowaną strategii rozwoju gminy, definiują również regulacje 

odnoszące się do procedury sporządzania jak i wytyczne merytoryczne   

tego dokumentu. Strategia rozwoju gminy sporządzona w rozumieniu nowych 

przepisów ma stanowić strategię rozwoju będącą elementem zintegrowanego 

systemu zarządzania rozwojem kraju. 

Obecnie funkcjonującym dokumentem strategicznym określającym ramy 

lokalnego rozwoju  dla miasta jest „Gdańsk 2030 Plus Strategia Rozwoju Miasta” 

przyjęty Uchwałą Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 roku.  

Stanowi to kluczowy element zarządzania strategicznego miastem i jest podstawą  

do kreowania i ciągłego rozwoju  społeczno – gospodarczego Gdańska na rzecz 

podnoszenia  jakości życia mieszkańców.              

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Kiedy będzie przygotowany tekst jednolity zmiany taj strategii? ten dokument 

odbieram jako typowo techniczny dokument, który jest niezbędny do tego żeby  

z nowymi przepisami opracować Strategię Miasta Gdańska. Czy Państwo 

dołożyliście coś, do tego technicznego projektu uchwały, co wybiega poza ramy 

ustawowe? 

 

Pan Marcin Hryniewicz – Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego  

w Gdańsku 

Chcielibyśmy aby ten dokument był po zmianach uchwalony w  drugim  

lub trzecim kwartale 2022 roku. Przewidujemy elementy dodatkowe,  

to na przykład warsztaty dla mieszkańców, ankiety wśród kadry zarządczej, 

ankiety wśród mieszkańców. Mając opracowaną diagnozę opracujemy właściwy 

dokument, który dopiero przejdzie właściwy krok, który nakłada na nas ustawa 

czyli konsultacje społeczne. 
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Zgoda na uchwałę inicjującą prace nad strategią czyli przyjmując poprzez 

przyjęcie harmonogramu, mamy możliwość podjęcia dalszych kroków.  

 

Głosów w dyskusji więcej nie było. 

 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią  projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska,  

6 głosami „za” i 1 wstrzymującym się  - pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.                     

 

          

PUNKT 4 

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 

Pojawiają się już pierwsze przypadki zawieszeń zajęć, na dzień dzisiejszy mamy 

zawieszone zajęcia częściowo w pięciu gdańskich szkołach samorządowych. 

Zdarzają się też sytuacje kiedy te zawieszenia wydawane są przez nas, na bazie 

opinii Sanepidu dla poszczególnych uczniów. 

Osoby dotknięte  Covid – 19  w szkołach samorządowych: 

-  uczniowie - 8 osób zgłoszonych,  497 osób objętych kwarantanną  

- nauczyciele – 10 osób zgłoszonych  

Frekwencja- 89/83%. 

Szkoły niesamorządowe: 

- zawieszenia zajęć  – 3 szkoły, również dotyczą części szkoły    

 

Pan Łukasz Kłos – Członek komisji 

Wiemy, że uruchomiony został mobilny punkt szczepień, czy może Pan określić 

zainteresowanie szczepieniami wśród gdańskich uczniów? Jak przebiega  

ten proces w szkołach? 
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Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Jest to kolejna szansa, którą dajemy osobom chętnym do tego,  

żeby się zaszczepić. Mamy średnio od kilku do kilkunastu szczepień dziennie. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

Komisja przyjęła do wiadomości informację sytuacji w placówkach oświatowych 

w Gdańsku  w związku z COVID- 19. 

 

 

PUNKT 5 

Przedstawienie informacji dotyczącej warunków korzystania z boisk 

przyszkolnych w Gdańsku. 

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Ten punkt został wprowadzony do porządku posiedzenia Komisji Edukacji 

dlatego, że pojawiły się sygnały o zamkniętych boiskach.  

Czy po  dziesięcioletnim korzystaniu z boisk Orlik jest możliwość przyjmowania 

opłat w Gdańsku, czy są takie plany?  

 

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Odnosząc się do kwestii boisk Orlik, na ten moment nie mamy żadnych planów 

jeżeli chodzi o zmianę funkcjonowania obiektów. 

W kwestii dostępności boisk, nie mamy żadnej zmiany jeżeli chodzi  

o funkcjonowanie obiektów przyszkolnych. Jeśli pojawiają się takie sygnały  

o niedostępności, to bardzo proszę o zgłaszanie, bo my wówczas podejmujemy 

interwencję. 

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Bardzo dziękuję za przedstawienie informacji.   
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PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Przedstawił komisji korespondencję, która została skierowana do Komisji. 

 

1. Pismo Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży w sprawie niepokojących 

zjawisk w Pałacu Młodzieży w Gdańsku  – czy może tam być mediator? 

Ponieważ sądząc po emocjach, które towarzyszą, czy rzeczywiście  

nie byłoby to zasadne? 

 

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Sytuacja w Pałacu Młodzieży jest rzeczywiście skomplikowana.  

Dyrektor ma powierzoną funkcję, po uzyskaniu opinii kuratora na kolejny rok.  

Od strony formalnej Rada Rodziców, która w Pałacu funkcjonuje wybierana  

jest tak jak w każdej placówce oświatowej – na rok i wiem, że w ostatnich dniach 

odbyły się wybory. Jako organ prowadzący nie ingerujemy w te kwestie wyborów 

do Rady Rodziców, natomiast rzeczywiście były konflikty pomiędzy Radą 

Rodziców i dyrektorem placówki we wcześniejszym okresie. Mediacja zawsze 

jest możliwa, jest funkcjonujące Gdańskie  Centrum Mediacji. Myślę, że możemy 

ten kierunek zalecić. 

Jako organ prowadzący podjęliśmy decyzję o tym, że zwiększymy budżet Pałacu 

Młodzieży, też po to żeby jednak te składki, które były do tej pory bardzo wysokie  

na Radę Rodziców  stały się urealnione. 

 

2. 

Pan Wojciech Błaszkowski Członek Komisji 

Czy jest szansa  w nadchodzącym roku na otwarcie  stołówki w Szkole  Specjalnej 

przy ul. Zgody w Gdańsku, bo byłoby to bardzo potrzebne? 

 

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Trzeba pamiętać o tym, że jest to nowy budynek dla tej szkoły. W planie 

modernizacji potrzeb mamy dużo. Placówka już przez rok czeka na remont 

kuchni. Myślę że w niedługim czasie natomiast nie mogę obiecać ,że odbędzie się 

to w roku 2022.  
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3. 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej zainteresowania, jakie szkoły, ile 

szkół czy otrzymały jakiekolwiek dofinansowanie dotyczące wycieczek 

edukacyjnych. Ten temat zgłaszałem na jednym ze spotkań. Wiem że szkoły 

aplikowały o dofinansowanie wycieczek edukacyjnych, czyli projekt „Poznaj 

Polskę”.       

 

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Po naszym spotkaniu ze związkami zawodowymi, minął jeden dzień i system 

został zamknięty. Już nie było możliwości składania wniosków dlatego  

że skończyły się środki finansowe. Teoretycznie wnioski można było składać  

do dnia 30 września lub do wyczerpania środków, było ich bardzo niewiele.  

Nie mamy na razie żadnych informacji, że zostanie to powtórzone. My jesteśmy 

gotowi do złożenia wniosków, mamy wnioski zweryfikowane, osoba 

odpowiedzialna za to ma pełnomocnictwo. Jak tylko system w tym zakresie 

zostanie otwarty ponownie, jeżeli zostanie, to będziemy je składać natomiast  

w tej chwili nie ma takiej możliwości. 

 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Jestem trochę zaskoczony, bo jeżeli mamy termin składania do 30 września, 

a nawet jeżeli jest kwestia wyczerpania się środków finansowych na ten projekt, 

to jest pytanie, czy dalej ich nie wysyłamy? Nie dostałem informacji  

że do wyczerpania środków na ten projekt. Ile szkół złożyło takie wnioski.  

 

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Nie mam teraz tej informacji ale zostanie ona Państwu przekazana.          

 

Pan Krystian Kłos Członek komisji 

Ten program dociera  niestety do bardzo małej grupy uczniów. 
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4.  

Pani Barbara Imianowska – Członek komisji   

Czy może Pan Dyrektor udzielić informacji, czy w szkołach w Gdańsku   

jest dużo wolnych miejsc pracy dla nauczycieli? 

 

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Dane, które teraz przedstawię są  sporządzone na dzień 10 września bieżącego 

roku. Wakatów pedagogicznych było około trzystu, gdzie średnia w trakcie roku 

wynosi dwieście etatów. Widzimy tutaj wzrost o sto etatów natomiast wrzesień 

jest momentem specyficznym kiedy rzeczywiście te orzeczenia, opinie  

o potrzebie kształcenia specjalnego ze strony dyrektorów  dopiero do nas 

docierają, wrażamy zgodę na dodatkowe wsparcie. Jeśli chodzi o potrzeby  

to przedmioty zawodowe i ścisłe, zwłaszcza o przedmioty zawodowe, to bardzo 

dużo tych etatów jest zaspokajanych przez pracę nauczycieli emerytowanych. 

Obecnie tych nauczycieli powracających do pracy mamy 370 osób, z czego  82 

osoby to nauczyciele  z przedmiotów zawodowych. Nie mamy żadnego 

zagrożenia dotyczącego realizacji podstawy programowy programowej  szkół. 

 

Nie  było więcej 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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