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Protokół nr 11/2021 

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska, 

które odbyło się w dniu 15 grudnia  2021 roku (środa) o godz. 15:30 

 

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  zaproponował następujący porządek posiedzenia: 

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miasta Gdańska - druk nr 1144. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej 

uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- 

druk nr 1145. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

3. Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie 

utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług 

Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek 

Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno- 

Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu – druk 

nr 1137.     

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

określenia kryteriów rekrutacji  do internatów zorganizowanych  

w szkołach ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Miasta Gdańska, liczby punktów za te kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia  

tych kryteriów – druk nr 1138.  

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
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5. Przedstawienie informacji dotyczącej sytuacji w placówkach 

oświatowych w Gdańsku w związku z COVID – 19. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

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 1144. 

Pani Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku  

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. w zakresie działania Państwa 

komisji jest tylko jedna zmiana, która dotyczy wprowadzenia nowego 

przedsięwzięcia „ Nowe miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych  

w Gdańsku i Leśniewie”. Jest to projekt, który ma na celu zwiększenia liczby 

trwałych miejsc w wychowaniu przedszkolnym. 

Ogólnie projekt będzie na łączną wartość ponad 5 000 000 złotych,  

z czego Gmina będzie wydatkować środki w wysokości 36 860 złotych  

i będą one przeznaczone przede wszystkim na przeprowadzenie szkoleń  

dla pracowników, którzy biorą udział w tym projekcie, a także zapewnianie 

materiałów dla nauczycieli oraz zapewnienie kosztów pośrednich związanych  

z obsługą tego projektu.   

Projekt ten będzie realizowany w latach 2021/2022. 

 

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 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę 

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2021- druk nr 1145. 

Pani Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku  

Zreferowała projekt uchwały, powiedziała m.in. w zakresie działania Komisji 

edukacji, dokonuje się korekty budżetu w następujący sposób: 

- zwiększa się dochody i wydatki na wspomniany wcześniej projekt „ Nowe 

miejsca w pozytywnych przedszkolach publicznych w Gdańsku i Leśniewie” 

- zwiększa się dochody i wydatki na realizację projektu „Laboratoria przyszłości”. 

Dodatkowo wprowadzamy dochody z tytułu zwrotu dotacji udzielonych  

dla placówek oświatowych, które są prowadzone przez inne podmioty  

niż jednostka samorządu terytorialnego oraz zwiększamy dochody i wydatki  

z tytułu wpłat rodziców za zgubione i zniszczone podręczniki w celu uzupełnienia 

stanu biblioteki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gdańsku. 

Dokonuje się również przeniesień środków między działami, zdejmujemy środki 

z zadań edukacyjnych i przenosimy do rezerwy ogólnej w związku z tym,  

że wcześniej zostały zabezpieczone wszystkie potrzeby w zakresie wzrostu cen 

energii elektrycznej. Zabezpieczamy środki finansowe z przeznaczeniem  

na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych. 

 

Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący Komisji 

Właśnie  teraz otrzymałem informację, że wpłynęły autopoprawki do druków 

1144 oraz 1145. Druk nr 1144 został zaopiniowany prze komisję wcześniej  

bez poprawki.  

 

Pan Krystian Kłos członek komisji 

Uważam, że autopoprawki wpływają na różnym etapie druków. Nie widzę 

potrzeby aby przeprowadzać dodatkowe głosowanie ponieważ druk  

nr 1144 został już przegłosowany przez komisję.  

 

Pani Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku  

Autopoprawka do druk nr 1144 nie dotyczy zakresu działania Komisji Edukacji. 
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Druk nr 1144 został omówiony bez autopoprawki. Z uzyskanych informacji  

od Przedstawiciela Prezydenta Miasta Gdańska autopoprawka nie dotyczy prac 

Komisji Edukacji.  

Komisja nie wniosła zastrzeżeń.  

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji  

Bardzo proszę o uszczegółowienie projektu uchwały – druk nr 1145, łącznie  

z autopoprawką.  

 

Pani Agnieszka Rawa – Wydział Budżetu Miasta i Podatków Urzędu Miejskiego 

w Gdańsku 

W zakresie działania Komisji Edukacji, w autopoprawce do tego druku, są zmiany 

polegające na zabezpieczeniu środków na zobowiązania niewymagalne  

oraz na zwrot niezależnie otrzymanej części oświatowej subwencji ogólnej, 

częściowo te kwoty są zabezpieczane w ramach wydatków edukacyjnych.   

 

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 – wraz z autopoprawką.  

 

 

PUNKT 3 

Opiniowanie projektu uchwały  zmieniającej uchwałę  w sprawie utworzenia 

jednostki budżetowej „Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych” poprzez 

połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku  

i Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania 

jej statutu – druk nr 1137.  

Pan Grzegorz Szczuka Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 

Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. jako pełniący obowiązki 

Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych proszę o pozytywne zaopiniowanie  

tego projektu uchwały, która ma charakter porządkowy. 
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Jest to dostosowanie do zmieniającej się sieci oświatowej. 

Zapisy projektu uchwały skonsultowano ze związkami zawodowymi. 

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania  

NSZZ „Solidarność” w gdańsku nie wniosła uwag do zmian, które mają charakter 

porządkujący. 

Zarząd Oddziału  Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gdańsku zaopiniował 

pozytywnie zmiany dotyczące przekształceń w placówkach oświatowych. 

 

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” jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 

   

PUNKT 4   

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie określenia 

kryteriów rekrutacji  do internatów zorganizowanych w szkołach 

ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym   

jest Gmina Miasta Gdańska, liczby punktów za te kryteria  

oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia  

tych kryteriów – druk nr 1138.  

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. Gmina Miasta Gdańska, jako organ 

prowadzący powinna przyznać punkty kryteriom obowiązującym na pierwszym 

etapie postępowania  rekrutacyjnego zgodnie z prawem oświatowym. 

Określone w uchwale kryteria  wraz z odpowiadającą im  liczbą punktów,  

uwzględniają zapewnienie  jak najpełniejszej realizacji potrzeb uczniów. 

Przyjęte w uchwale kryteria postępowania rekrutacyjnego były stosowane  

w praktyce przez ostatnie lata szkolne.  
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Dodatkowo określono rodzaje dokumentów, które będą potwierdzały spełnianie 

przez kandydatów kryteriów, określonych  w przepisach prawa. 

Pan Przemysław Malak Członek komisji 

Czy może Pan wskazać ile osób spoza Gdańska mieszka w internatach?  

Uczniowie gdańskich szkół, mieszkający w internatach, a pochodzący  

spoza Gdańska nie mają możliwości  korzystania z Karty Mieszkańca. 

Przykładowo w internacie przy Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa 

Sportowego przy ulicy Subisława. 

Zważywszy na to, że zdecydowaną większość czasu spędzają oni w Gdańsku  

oraz ze względu na liczny udział  w zawodach sportowych, uważam  

że wychowankom gdańskich internatów  należy dać możliwość wyrobienia Karty 

Mieszkańca.        

Pan Grzegorz Kryger Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Nie mam tej informacji ale oczywiście zostanie ona sprawdzona. Dla mnie ważną 

informacją w tej uchwale jest to, że przyjmujemy, iż jednym z dodatkowych  

kryteriów jest, że uczeń jest uczniem gdańskiej szkoły samorządowej. Tak samo 

mówimy tutaj o sportowcach uczących się w gdańskich szkołach.  

Myślę, że znaczny procent, to uczniowie spoza Gdańska ale taka informacja 

zostanie przygotowana dla Państwa.  

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Proponuję aby ten temat został ponownie poruszony w punkcie: Sprawy bieżące, 

wolne wnioski, korespondencja. 

Pan Piotr Gierszewski – Wiceprzewodniczący Komisji 

Dziękuję za wyróżnienie, szczególnie tych szkół o profilu technicznym.  

Z rozmów z dyrektorami internatów czy bursy wiem, że większość dzieci  

i młodzieży spoza Gdańska kieruje się ku szkolnictwu zawodowemu.     

 

Głosów w dyskusji więcej 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” jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

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 

W porównaniu do listopada zwiększyła się liczba szkół i przedszkoli,  

w których mamy zajęcia zwieszone, dotyczące zawieszenia części oddziałów. Są 

to 63 placówki samorządowe, wynika to raczej z sytuacji uczniów i ich rodzin, 

niż z sytuacji nauczycieli. Nieznacznie spadła nawet liczba nauczycieli  

z zarażeniem COVID – 19 natomiast wzrosła liczba uczniów, którzy przebywają 

na kwarantannie. 

Od dnia 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 roku, przechodzimy na tryb pracy 

zdalnej w odniesieniu do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. To 

zawieszenie nie dotyczy przedszkoli. W tym okresie placówki dla dzieci 

najmłodszych, klasy 1-3, na wnioski rodziców, taką opiekę zapewniać muszą.  

 

Głosów w dyskusji nie było.  

 

PUNKT 6 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

Pan Krystian Kłos Członek Komisji 

Proponuję aby temat zgłoszony wcześniej przez Pana Przemysława Malaka, 

dotyczący dostępu do Karty Mieszkańca dla uczniów zamieszkujących internaty 

przy gdańskich szkołach, oraz  liczby osób spoza Gdańska mieszkających  

 w internatach, został wprowadzony do porządku posiedzenia Komisji Edukacji 

w styczniu 2022 roku.  
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Pan Dyrektor Grzegorz Kryger zobowiązał się do przygotowania informacji  

w tych tematach. 

Komisja przychyliła się do propozycji aby przedmiotowy został wprowadzony  

do porządku posiedzenia, które odbędzie w styczniu 2022 roku. 

Nie było więcej spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji. 

Na koniec odczytana została lista obecności radnych. 

Przewodniczący Komisji Andrzej Kowalczys podziękował za uczestnictwo  

w posiedzeniu i zamknął obrady.  

 

 

Przewodniczący 

Komisji Edukacji 

 

/-/ Andrzej Kowalczys 

 

Protokołowała: 

Irena Dondziak 

Biuro Rady Miasta Gdańska 
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