Protokół nr 02-02/2014
z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 10 grudnia 2014 r.
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 007
o godz. 16:00
Komisja obradowała w 6-osobowym składzie, według listy obecności, stanowiącej
załącznik nr 1 do protokołu.
Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Żaneta Geryk
Przewodnicząca stwierdziła kworum, powitała zebranych oraz poinformowała, że
porządek posiedzenia został wysłany do uczestników posiedzenia kilka dni
wcześniej.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek przedstawiał się następująco:
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok- druk nr 9
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 20142040.- druk nr 8
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta
Gdańska na 2015 rok – druk nr 1528
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy
Miasta
Gdańska
na
lata
2015-2040
–
druk nr 1527 + autopoprawka
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
5. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
- opiniowanie wniosku o użyczenie lokalu należącego
w Gdańsku na rzecz Stowarzyszenia Wspólnota Serc

do

ZKPiG

nr
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Tak zaproponowany porządek przyjęto jednogłośnie 6 głosami „za”.
PUNKT 1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2014 rok- druk nr 9
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Druk nr 9 stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska zreferowała projekt uchwały
w zakresie działania komisji.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Nie było pytań.
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 02-02/1/1/2014 – załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040.druk nr 8
Druk nr 8 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska zreferowała projekt uchwały
w zakresie działania komisji.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Nie było pytań.
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 4 głosami „za”, przy 2 wstrzymujących się – pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
OPINIA Nr 02-02/2/2/2014 – załącznik nr 9 do protokołu.

PUNKT 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska
na 2015 rok – druk nr 1528 + autopoprawka
Druk nr 1528 stanowi załącznik do protokołu Sesji Rady Miasta nr IV/2014 z dnia 18
grudnia 2014 roku.
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Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska zreferowała projekt uchwały
w zakresie działania Komisji.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Radna Beata Wierzba – członek komisji
Czy w budżecie są zaplanowane środki na wyposażenie ośrodków egzaminacyjnych?
Ze względu na nową strukturę szkolnictwa zawodowego i na to, co dzisiaj mamy
czyli w ciągu roku kształcenia kilka kwalifikacji jest problem z wyposażeniem
nowego ośrodka. To są ogromne koszty od 10 tys. wzwyż, czy my w budżecie mamy
zabezpieczone środki żeby nasi uczniowie mogli zdawać egzaminy zawodowe?
Pani Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Te środki, które pani skarbnik przedstawiła zawierają te elementy, które
spowodują, że scentralizujemy ośrodki egzaminacyjne, co z jednej strony doposaży
w pełnej wysokości, a z drugiej niepotrzebnie nie będziemy rozwijać.
Radna Beata Wierzba – członek komisji
Tylko, czy to nie wydłuży egzaminów? Bo będzie minimum 6 stanowisk na dwie tury
więc będzie problem z egzaminatorami, kto ich zastąpi do prowadzenia procesu
dydaktycznego? Kto będzie odpowiedzialny za realizację podstawy programowej?
Pani Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Myślę, że scentralizowanie i wyposażenie warsztatu we wszelkie potrzebne
akcesoria pozwoli na wydłużenie tego procesu egzaminacyjnego w tym sensie, że
będzie to organizacyjnie niemożliwe. Natomiast rozbijanie na poszczególne
jednostki, które nie są doposażone, to jest dla mnie wyrzucanie pieniędzy w błoto.
A nie stać nas na to, żeby w każdej szkole zawodowej znalazły się wszystkie
potrzebne warsztaty do wszystkich możliwych naborów, które się pojawiają.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Wszystkie odpowiedzi na wnioski Komisji Edukacji do budżetu zostały rozpatrzone
negatywnie, czy coś się od tego czasu zmieniło?
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Nic się nie zmieniło.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Mam nadzieję, że wrócicie państwo do tych wniosków. Zwłaszcza jeśli chodzi o
wniosek 10 zł na dziecko. Dyrektorzy szkół za te pieniądze robili naprawdę bardzo
dużo, dobrze gospodarowali tymi pieniędzmi. Ponadto, wnioskowaliśmy o podwyżki
dodatków funkcyjnych i to też nie zostało uwzględnione.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Pracownicy państwowi i samorządowi również nie otrzymują podwyżek płac, nie
tylko nauczyciele. To są regulacje rządowe. Jeśli chodzi o dodatek za
wychowawstwo i dodatek funkcyjny gminy na to nie stać. Mamy duże wydatki
modernizacyjne, budujemy baseny, nowe boiska szkolne i nie ma takiej możliwości
żeby dalej zwiększać środki.
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Pani Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli, w porównaniu z innymi dużymi miastami w
Polsce dodatki funkcyjne w Gdańsku dla nauczycieli nie są małe. Jeśli chodzi o
remonty, to w budżecie każdej szkoły są pieniądze na ten cel, do napraw
bieżących.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Pieniądze przeznaczane na edukację są bardzo wysokie, jesteśmy jednym z miast,
które przeznacza wysokie środki w ramach unii metropolii na wydatki edukacyjne.
Ja postaram się przygotować państwu zestawienie i w ciągu roku 2015 przedstawić
ile miasto Gdańsk dopłaca do edukacji w porównaniu z innymi miastami.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji
Dobrze by było pokazać na co idą te pieniądze, żebyśmy wiedzieli ile idzie np. na
dodatki dla nauczycieli, ile na pensje itd.
Pani Mariola Paluch – Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Niestety pewnych rzeczy nie przeskoczymy, bo w Gdańsku mamy najwięcej dzieci z
niepełnosprawnościami w skali kraju. Dochodzi tu nauczanie indywidualne,
rewalidacje i inne rzeczy, które kosztują a subwencja nie idzie na nauczanie
indywidualne.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Skarbnicy w ramach Unii Metropolii kierowali wnioski w tej sprawie ale nasi
posłowie nic w tej sprawie nie zrobili już kolejne rządy.
Nie było więcej głosów w dyskusji.
Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 3 głosami za, przy 2 wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.
OPINIA Nr 02-02/3/3/2014 – załącznik nr 10 do protokołu.
PUNKT 4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej
Gminy
Miasta
Gdańska
na
lata
2015-2040
–
druk nr 1527 + autopoprawka
Druk nr 1527 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska zreferowała projekt uchwały w
zakresie działania Komisji.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
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Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Jeśli chodzi o GOKF, 10 lat temu była na liście rozbudowa centrum sportów na
Grunwaldzkiej, później to zniknęło z listy, teraz się znowu pojawiło. Rozumiem, że
te 5 mln zł jest na plany, na projekty architektoniczne?
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
I też na wkład własny ponieważ będziemy aplikować o środki unijne.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Kilka lat temu pierwsza wycena była oszacowana na 35 – 40 mln zł, miał być basen
łącznie z salą wielowymiarową i boisko z tartanem.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Specjalnie jest to zaszeregowane jako przedsięwzięcie ponieważ będziemy
aplikować o środki unijne.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji
Cieszę się, ponieważ w końcu będziemy mieli boisko wielowymiarowe z tartanem
i bieżnią. Może uratujemy przez to lekkoatletykę w Gdańsku.
Radny Andrzej Kowalczys – Wiceprzewodniczący Komisji
W 2016 roku przeznacza się 2 mln zł na modernizację boisk?
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Tak, w roku 2016 2 mln, w 2015 6,5 mln.
Radny Andrzej Kowalczys – Wiceprzewodniczący Komisji
Czyli to tempo spada, a prezydent deklarował, że przy każdej szkole ma być
zmodernizowane boisko, czy to w tych kwotach się zmieściło?
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
To jest na razie prognoza, robimy to według naszych możliwości finansowych.
Zobaczymy jak nasze dochody będą się kształtowały w roku 2015, jeżeli będą
lepsze niż planujemy to wówczas będą stanowić bazę w roku 2016.
Radny Andrzej Kowalczys – Wiceprzewodniczący Komisji
Jeszcze 10 lat temu w Gdańsku poza AWF nie było żadnego boiska ze sztuczną
nawierzchnią, po czym nastąpił wielki boom, w tej chwili mamy blisko 60. Dobrze
by było żeby przy każdej szkole było boisko, jeżeli nie nowe, to zmodernizowane.
Pani Teresa Blacharska – Skarbnik Miasta Gdańska
Są takie plany i w miarę możliwości będziemy to realizować.
Radna Beata Wierzba – członek komisji
Nie znalazłam w projekcie listy boisk zaplanowanych na 2015 rok.
Pani Mariola Paluch - Zastępca Dyrektora Wydziału Programów Rozwojowych
Do końca jeszcze nie ustaliliśmy listy. Musimy się liczyć z takimi sytuacjami gdzie
trzeba będzie zmodernizować budynek szkoły na przedszkole. W pierwszej
kolejności musimy zabezpieczyć miejsca dla dzieci.
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Nie było więcej głosów w dyskusji. Komisja przystąpiła do głosowania nad
pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 3 głosami za, przy 2 wstrzymujących się - pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.
OPINIA Nr 02-02/4/4/2014 – załącznik nr 12 do protokołu.

PUNKT 5
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja
- opiniowanie wniosku o użyczenie lokalu należącego do ZKPiG nr 6
w Gdańsku na rzecz Stowarzyszenia Wspólnota Serc.
Po zapoznaniu się ze sprawą i zasięgnięciu opinii u Pani Ewy Kamińskiej – Zastępcy
Prezydenta Miasta Gdańska, Przewodnicząca Komisji zaproponowała pozytywne
zaopiniowanie powyższego wniosku o użyczenie.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – wydała pozytywną opinię do wniosku
o
użyczenie
lokalu
należącego
do
ZKPiG
nr
6
w Gdańsku na rzecz Stowarzyszenia Wspólnota Serc.
Następnie, pani Przewodnicząca poprosiła członków Komisji o przesyłanie drogą
mailową swoich propozycji tematów do planu pracy na 2015 rok.
Na koniec pani Przewodnicząca podziękowała za dotychczasową współpracę,
odchodzącej ze stanowiska Pani Ewie Kamińskiej – Zastępcy Prezydenta Miasta
Gdańska.
Nie było więcej spraw bieżących, na tym posiedzenie zakończono. Godz. 17:05.

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Rady Miasta Gdańska
Dr Żaneta Geryk
Protokołowała:
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska

6

