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Protokół NR 10/2021 

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

17 listopada 2021 roku o godzinie 16.00. 

Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania  

się na odległość (zdalny tryb obradowania). 

 

W posiedzeniu uczestniczyło siedmiu członków komisji, 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 Komisji  poinformował, iż po sporządzeniu porządku 

posiedzenia, skierowany został  jeden projekt uchwały – druk nr 118. 

W związku z powyższym zaproponował następujący porządek posiedzenia:  

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska  - 

druk nr 118. 

Referuje Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia  budżetu 

Miasta Gdańska na rok 2022 – druk nr 1119. 

Referuje Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zamiaru likwidacji   Szkoły Policealnej  nr 5 w Gdańsku –  

druk nr 1107. 

Referuje Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

zamiaru likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły 

Mistrzostwa Sportowego wchodzącego w skład Zespołu  Szkół 

Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku w Gdańsku – druk nr 1106. 

Referuje Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  

5. Przedstawienie  informacji dotyczącej sytuacji  w placówkach 

oświatowych w Gdańsku w związku z COVID-19. 

Referuje Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska  
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6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

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

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska  - druk nr 118. 

Pani Agnieszka Trojanowska Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała  projekt uchwały, powiedziała m.in. jest to druk w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska  na lata 2022-2050.  

Obowiązek przedłużenia projektu uchwały przez Prezydenta Miasta Gdańska  

wynika z ustawy o finansach publicznych. 

W załączniku nr 1 przedstawione zostały najważniejsze wskaźniki budżetowe 

czyli dochody i wydatki, wynik budżetu oraz kwotę długów w ujęciu wieloletnim. 

W załączniku  drugim przedstawione są przedsięwzięcia, które można podzielić 

na trzy grupy: 

- przedsięwzięcia z bieżącego Wieloletniego Planu Prognozy Finansowej,  

98 przedsięwzięć, które są szczegółowo opisane w uzasadnieniu do uchwały.  

W zakresie tych przedsięwzięć nie dokonywano żadnych zmian w zakresie 

realizacji i kwot. Natomiast w trzynastu przedsięwzięciach, są to przedsięwzięcia 

kontynuowane, w których dokonano zmian zakresu realizacji i kwot. 

 Dodano dwa nowe przedsięwzięcia:            

- Budowy Centrum Społeczno – Kulturalnego przy ulicy Turystycznej 3  

- wyposażenie Biblioteki przy Rondzie  

 

Głosów w dyskusji nie było. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Panią Agnieszkę Trojanowską Dyrektora 

Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

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

projekt uchwały.   

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady w sprawie uchwalenia  budżetu Miasta 

Gdańska na rok 2022 – druk nr 1119. 

Pani Agnieszka Trojanowska Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferowała  projekt uchwały, powiedziała m.in. obowiązek przedłużenia budżetu 

przez Prezydenta Miasta Gdańska wynika z ustawy o finansach publicznych.  

Zwiększa się plany wydatków na rok 2022 o kwotę – 45.962.815 złotych. 

Oświata i wychowanie: 

- przenosi się środki na pokrycie kosztów specjalnej organizacji nauki i realizacji 

projektów Erasmus 

- organizowanie systemu samorządowej edukacji przedszkolnej  

- organizowanej systemu samorządowej  edukacji szkolnej dla dzieci i młodzieży 

Inwestycje: 

- Gmina Miasta Gdańska – Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków 

- kompleksowa modernizacja  energetyczna  budynków oświatowych   

oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska 

 

Głosów w dyskusji nie było. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Panią Agnieszkę Trojanowską Dyrektora 

Wydziału Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

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

projekt uchwały.   

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zamiaru 

likwidacji   Szkoły Policealnej  nr 5 w Gdańsku – druk nr 1107. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. zgodnie z ustawą Prawo 

oświatowe, szkoła publiczna może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego 

czyli z dniem 31 sierpnia danego roku. 

Państwowe Zespoły Budownictwa kształcą w zawodach przyporządkowanych  

do branży  budowlanej i drzewno – meblarskiej. 

Nie wskazano w branży zawodów, w których można kształcić na poziomie szkoły 

policealnej. W związku z tym zasadna jest  likwidacja Szkoły Policealnej nr 5. 

Likwidowana szkoła nie posiada uczniów, organ prowadzący likwidując szkołę, 

nie musi zapewniać uczniom możliwości kontynuowania nauki  w innej szkole 

publicznej  oraz powiadamiać o zamiarze likwidacji  rodziców uczniów. 

W szkole nie są zatrudnieni  żadni pracownicy administracji, obsługi i nauczyciele 

oraz brak jest wyodrębnionego mienia.  

Prezydent Miasta Gdańska wystąpi do Pomorskiego Kuratora Oświaty  

z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie likwidacji szkoły.    

 

Głosów w dyskusji nie było. 
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OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

7 głosami „za”– pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.   

 

PUNKT 4 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zamiaru 

likwidacji XI Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego 

wchodzącego w skład Zespołu  Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku  

w Gdańsku – druk nr 1106. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. od roku szkolnego 2020/2021  

XI Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego nie realizuje  

już swojej działalności statutowej gdyż nie posiada uczniów. Uczniowie,  

którzy uczęszczali do Liceum  na wniosek swoich rodziców zostali przeniesieni 

do XII Liceum Ogólnokształcącego, w której szkole zostały utworzone klasy  

mistrzostwa sportowego prowadzące szkolenie sportowe w takich samych 

dyscyplinach sportu. 

W związku z brakiem uczniów, organ prowadzący likwidując szkołę  nie musi 

zapewniać uczniom możliwości kontynuowania  nauki w innej szkole publicznej. 

W szkole nie są zatrudnieni żadni pracownicy administracji, obsługi  

i nauczyciele.    

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

OPINIA KOMISJI: 

Komisja po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały i wysłuchaniu 

wyjaśnień złożonych przez Pana Grzegorza Krygera Zastępcy Dyrektora 

Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku  

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

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 

Nie mamy na ten moment zgłoszeń aby gdzieś była zagrożona realizacja  

w  ogóle podstawy programowej. Doświadczenie placówek w organizacji pracy 

szkoły w warunkach epidemicznych jest duże. 

Jest niewielki wzrost, jeśli chodzi o liczbę placówek, w których te aktualne 

zawieszenia zajęć i przejście na tryb nauki hybrydowej występuje. Obecnie mamy 

44 takie placówki samorządowe: 

- uczniowie, potwierdzony COVID-19  w samorządowych placówkach  - 214 

osób,  

- rodzice uczniów - 87 osób 

- nauczyciele – 105 osób  

- na kwarantannie obecnie przebywa 4500 uczniów 

Frekwencja: 

- w klasach 1-3, na poziomie 80% 

- w klasach 4-8, na poziomie 75%  

- w szkołach średnich, nawet 80% 

Edukacja niesamorządowa: 

- 10 placówek z nauczaniem hybrydowym  

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Warto podkreślić, że to doświadczenie w gdańskich szkołach powoduje,  

że ten tryb pracy jest płynny, bez zawirowań ta praca przebiega.  

Bardzo dziękuję za przekazanie informacji. 

 

Głosów w dyskusji nie było.   
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PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

1. 

Pani Barbara Imianowska – Członek komisji 

Dofinansowania, które mogą mieć samorządy czyli środki na dofinansowanie 

przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, czy już wiadomo jest ile szkół z naszego 

Województwa złożyło takie wnioski? Ile ze szkół otrzymało  

takie dofinansowanie? Czy są już jakieś dane na ten temat?   

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Jeżeli chodzi o Gdańsk, to nie udało się żadnego wniosku złożyć. Natomiast  

nie posiadam informacji o danych z Województwa. Jeżeli miałbym przygotować 

jakiś raport, to tylko ten, który dostępny jest na stronie Ministerstwa. 

Z informacji jakie w takim raporcie przeczytałem, to w Polsce są to najczęściej 

małe gminy, które uzyskały te środki, bądź podmioty niepubliczne. 

 

2. 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Chciałbym zapytać o drugi projekt, który jest teraz realizowany, chodzi  

o „Labolatoria Przyszłości”. Jest on już w innej formule zgłoszeniowej, bardzo 

proszę o przedstawienie informacji o tym projekcie. 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

System składania wniosków jest bardzo przejrzysty, szkoły mają możliwość 

składania wniosków. 

Jako Urząd Miasta zadbaliśmy o przeszkolenie każdego z dyrektorów w zakresie 

zarówno o wnioskowanie, jak i tego w jaki sposób te środki wydatkować. 

Uzyskać można duże środki finansowe. Placówka może wnioskować o kwotę 

maksymalną w przeliczeniu na liczbę uczniów. Dbaliśmy o to, żeby wszystkie 

gdańskie placówki złożyły takie wnioski. 
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Na ten moment mam potwierdzenie od pracowników, którzy się tym zajmują,  

że sto procent gdańskich szkół te wnioski złożyło. Wnioski zostały przekazane  

do Wojewody. 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Specyfika pewnych szkół powoduje, że ciężko będzie takie labolatoria fizycznie 

stworzyć. Prosimy o pomoc w znalezieniu możliwości pozyskania  

tych środków finansowych. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Prawdopodobnie będą przepisy, które wprost zobligują placówki oświatowe, 

niezależnie, czy przyszpitalne czy ogólnodostępne do tego, żeby pewien standard 

wyposażenia w nich się znalazł.    

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 

 

/-/ Andrzej Kowalczys 

 
 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 
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