
1 
 

 

 

Protokół Nr 2/2022 

z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska,  

które odbyło się w dniu 2 marca 2022 roku o godzinie 15.00 

 

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 zaproponował następujący porządek posiedzenia:  

 

1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie 

utworzenia publicznego Przedszkola przy ul. Nieborowskiej 6  

w Gdańsku – druk nr 1177. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2022/2023 planu sieci publicznych 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Miasta Gdańska – druk nr 1178 + autopoprawka 

Prezydenta Miasta Gdańska. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska     

 

3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie 

ustalenia na rok szkolny 2022/2023 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 1179.   

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

oświatowych w Gdańsku w związku z COVID-19. 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

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

 

 

PUNKT 1 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska  w sprawie utworzenia 

publicznego Przedszkola przy ul. Nieborowskiej 6 w Gdańsku – druk nr 

1177. 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. utworzenie samorządowego 

publicznego przedszkola nr 14 przy ulicy Nieborowskiej 6, którego organem 

prowadzącym będzie Gmina Miasta Gdańska uzasadnione jest decyzją 

Prezydenta Miasta Gdańska o nieprzedłużaniu na kolejne lata osobie fizycznej 

umowy najmu pomieszczeń w tej lokalizacji, które w 2011 roku, na skutek 

małego zapotrzebowania na wychowanie przedszkolne w dzielnicy Chełm, 

zostały przekazane osobie fizycznej z przeznaczeniem na prowadzenie 

przedszkola niepublicznego. 

W obecnej sytuacji – wysokiego zapotrzebowania na publiczne przedszkola   

na południu Gdańska  Miasto już w roku 2021 przystąpiło do procesu  

„upubliczniania” przedszkola przy ulicy Nieborowskiej 6 poprzez prowadzenie 

rozmów z ówczesnym  organem prowadzącym. 

Przyjęto wówczas wspólne  założenie powrotnego  przejęcia przez miasto  

od 1 września 2022 roku majątku przedszkola  w celu powołania przedszkola 

publicznego samorządowego. Czterooddziałowe  przedszkole zapewni  miejsca 

dla 100 dzieci.  

 

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” jednogłośnie - pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. 

 

 

PUNKT 2 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

na rok szkolny 2022/2023 planu sieci publicznych przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych  

przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska – 

druk nr 1178 + autopoprawka Prezydenta Miasta Gdańska. 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. sieć publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska  zapewnia 

wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy spełnianie obowiązku 

szkolnego z uwzględnieniem ustawowych odległości  drogi dziecka z domu  

do szkoły. W przypadku ich przekroczenia  gmina zapewnia dzieciom bezpłatny 

dowóz i opiekę. 

W uchwale dodano nowe ulice do obwodów szkół, zmniejszono obwód Szkoły 

Podstawowej nr 6 ( ulice dodano do obwodu Szkoły podstawowej nr 12 i Szkoły 

Podstawowej nr 85), z obwodu Szkoły Podstawowej nr 86 do Szkoły 

Podstawowej w Kowalach przy ulicy Apollina 7 oraz na wniosek organu 

prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową Hevelius w uzgodnieniu ze Szkołą 

Podstawową nr 69, ulicę  Pokoleń Lechii Gdańsk przypisano do obwodu  

tej szkoły. 

Projekt uchwały procedowany jest z autopoprawką: 

 - błąd pisarski w treści § 3, wyrazy „2021/2022” zastępuje się wyrazami 

„2022/2023” 

- nie dodano, że cztery przedszkola funkcjonują w  zespołach przedszkolnych. 

 

Głosów w dyskusji nie było. 

 

 

 



4 
 

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 3 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie ustalenia 

na rok szkolny 2022/2023 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 1179.   

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Zreferował projekt uchwały, powiedział m.in. w uchwale dodano nowe ulice 

do obwodów szkół, zmniejszono obwód Szkoły Podstawowej  nr 6 (ulice dodano 

do obwodu Szkoły Podstawowej nr 12 i Szkoły Podstawowej nr 85),  w drodze 

uzgodnień z Gminą Kolbudy i Gminą Pruszcz Gdański przekazano ulice  

z obwodu Szkoły  Podstawowej nr 86 do Szkoły Podstawowej w Kowalach  

przy ulicy Apollina  7 oraz na wniosek organu prowadzącego Publiczną Szkołę 

Podstawową  Hevelius w uzgodnieniu ze Szkołą Podstawową  nr 69, ulicę 

Pokoleń Lechii Gdańsk przypisano do obwodu tej szkoły.  

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

W związku z korespondencją dotyczącą zmiany granicy obwodu  Szkoły 

Podstawowej dla ulicy Guderskiego 16 – 49 (Osiedle Audiopolis, Osiedle Miłe 

oraz Przystań w Gdańsku) oraz  włączenie do obwodu Zespołu  Szkolno – 

Przedszkolnego nr 6 w Gdańsku przy ulicy Lawendowe Wzgórze 5, która została 

skierowana do Komisji Edukacji i z którą na pewno Pan Dyrektor się zapoznał, 

jakie mamy rozwiązanie tej sytuacji? 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Odpowiedź na wniosek mieszkanki była negatywna, ze wskazaniem że nie będzie 

zmieniana w ciągu najbliższych lat. Natomiast nie było możliwości pozytywnego 

rozpatrzenia tego wniosku. Obwód Szkoły Podstawowej nr 6 musi  

być dostosowywany do liczby uczniów, którą już tam mamy. 
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Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący Komisji 

Rozumiem, że to wszystko było ustalane z dyrektorami szkół? 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Każda z tych zmian jest w konsultacji z dyrektorami. Na pewno obwód szkoły 

Podstawowej nr 6 będzie się jeszcze zmieniał w przyszłości.    

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Mam wiedzę, że  odpowiedź na pismo mieszkanki Gdańska  jest w przygotowaniu 

i nie pozostanie bez odpowiedzi. 

 

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  

– 7 głosami „za” jednogłośnie - 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 

Jesteśmy obecnie trzeci dzień po powrocie do  nauki stacjonarnej w pełni  myślę, 

że jeżeli coś się będzie miało dziać, to w ciągu najbliższych tygodni i te kolejne 

dane mogą być dożo bardziej miarodajne. 

Na chwilę obecną w przypadku placówek samorządowych i nie samorządowych, 

wszędzie zajęcia odbywają się bez przeszkód. 

Obecnie potwierdzony Covid – 19 mamy u dziewięciorga dzieci, 23 nauczycieli. 

Frekwencja po feriach wynosi około 91% - klasy szkół  podstawowych,  

w szkołach ponadpodstawowych – niecałe 85%. Podobnie wygląda sytuacja  

w placówkach nie samorządowych. W Gdańskim Zespole Żłobków również 

wszystkie grupy pracują bez przeszkód, jedno dziecko ma potwierdzony Covid – 

19.  
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PUNKT 5 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 

 

1. 

Pan Krystian Kłos Członek Komisji 

Mam prośbę do Pana Dyrektora, w związku z sytuacją która obecnie panuje,  

jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, jakie podejmowane są działania jeżeli chodzi 

o sferę edukacji. Proponuję abyśmy może jako komisja spotkali się w przyszłym 

tygodniu na temat planów miejskich związanych z pracą z młodzieżą – wsparciem 

edukacyjnym dla nich.  

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Jest jeszcze za wcześnie na operowanie konkretnymi danymi, na razie mówimy  

o działaniach doraźnych. Przygotowujemy się do podejmowania innych działań 

systemowych. Skala decyzji będzie zależała od skali potrzeb. To co robimy w tej 

chwili to próba ukierunkowania na jeden system koordynacyjny  

 

 

Pan Piotr Gierszewski Wiceprzewodniczący Komisji 

Gdyby Miasto włączyło się koordynacyjnie, to można by było taniej kupować 

pewne rzeczy. Bardzo duże zapotrzebowanie jest na sprzęt medyczny. 

Moje pytanie dotyczy także projektu „Poznaj Polskę”. Efekt jest taki, że  na ten 

rok kalendarzowy jest przeznaczona kwota dużo większa, jest to 100 000 000zł. 

Zostały wprowadzone też pewne regulaminy uzyskania tych pieniędzy, 

umożliwiające większej ilości klas korzystania z tego projektu. 

 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 

Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

Odnośnie projektu „Poznaj Polskę”, przygotuję taką informację na następne 

posiedzenie. System został otwarty w dniu wczorajszym. Pracownicy zostali 

przeze mnie poinstruowani. O godzinie dziewiątej, można było już składać 

wnioski.  
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Po godzinie ósmej , zamieszczony został komunikat ministerialny, który zmieniał 

zupełnie wniosek, który można było złożyć. Poprosiliśmy placówki o poprawę 

wniosków, które zostały u nas złożone w ubiegłym tygodniu, gdy zaczęły 

napływać pierwsze wnioski poprawione, były na bieżąco wpisywane niestety  

z informacją, że środki zostały wyczerpane. 

Szczegółowe informacje zostaną Państwu przekazane na następnym posiedzeniu 

komisji. 

 

Pan Andrzej Kowalczys Przewodniczący Komisji 

Z naszej strony mogłoby być zaangażowanie się w wolontariat. Jeśli zaistniała  

by potrzeba spotkania Komisji Edukacji, to oczywiście jestem do Państwa 

dyspozycji, w trybie krótszym niż siedem dni, jesteśmy w stanie uczestniczyć  

w posiedzeniu komisji, jeżeli zajdzie taka potrzeba.   

 

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  

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

       

 

 

  

 

  

 

 

 

  


