Protokół nr 22-05/2016
z posiedzenia Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003
o godz. 8:50

Komisja obradowała w 5-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 śaneta Geryk.
Przewodnicząca stwierdziła kworum oraz powitała zebranych.
Przewodnicząca poinformowała o wyłączeniu spod opiniowania Komisji projektów
uchwał druk 665 oraz druk 666 ze względu na wyłączenie spod obrad sesji Rady
Miasta Gdańska.
Radny Piotr Gierszewski – Członek Komisji, zapytał się o powód wycofania
powyŜszych projektów uchwał.
Pan Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
wyjaśnił, Ŝe powodem wycofania projektów uchwał o numerach druku 665 i 666
jest stworzenie optymalnej sieci dla placówek nieobwodowych oraz aby projekt był
realizowany z powodzeniem zadecydowano, Ŝe trzecie gimnazjum dwujęzyczne
w Gdańsku zostanie utworzone w przyszłym roku.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, Ŝe I Liceum Ogólnokształcące i XX Liceum
Ogólnokształcące wystąpiły z podobną ofertą dotyczącą utworzenia profilu
matematyczno-fizycznego. W związku z powyŜszym pod obrady sesji Rady Miasta
Gdańska poddane będą dwa projekty uchwał – utworzenie gimnazjum
dwujęzycznego
o
profilu
matematyczno-fizycznym
przy
XX
Liceum
Ogólnokształcącym i profilu humanistycznym przy III Liceum Ogólnokształcącym.
Porządek posiedzenia po uwzględnieniu powyŜszych zmian przedstawiał się
następująco:
1. Opiniowanie projektu uchwały w
Dwujęzycznego w Gdańsku – druk 667.

sprawie

utworzenia

Gimnazjum

2. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum
Dwujęzyczne nr 52 w Gdańsku i XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa
Herberta w Gdańsku – druk 668.
3. Opiniowanie projektu uchwały w
Dwujęzycznego w Gdańsku – druk 669.

sprawie

utworzenia

Gimnazjum
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4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum
Dwujęzyczne nr 53 w Gdańsku i III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów
Westerplatte w Gdańsku – druk 670.
5. Sprawy bieŜące, wolne wnioski, korespondencja.
Porządek przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

PUNKT 1
Opiniowanie
projektu
uchwały
w sprawie
Dwujęzycznego w Gdańsku – druk 667.

utworzenia

Gimnazjum

Oryginał projektu uchwały druk 667 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Pan Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
przedstawił pismo Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji
Narodowej z dnia 27 kwietnia 2016 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Projekt uchwały został zreferowany w trakcie posiedzenia Komisji w dniu 20
kwietnia 2016 r.
Przewodnicząca Komisji zaproponowała, aby przeprowadzić dyskusję wspólnie dla
wszystkich projektów uchwał znajdujących się w porządku posiedzenia. Nie było
sprzeciwu, w związku z powyŜszym przewodnicząca otworzyła dyskusję.
Radny Wojciech Błaszkowski – Członek komisji
Chciałbym podziękować pani radczyni za szybkie uzyskanie opinii Ministerstwa
edukacji Narodowej.
Pan Piotr Kowalczuk – Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
Jest to działanie wspólne Wydziału Rozwoju Społecznego, szczególnie osoby, która
przygotowywała ten projekt. Pani mecenas na początku wydała opinię, zgodną z tą
Ministerstwa. Chcieliśmy mieć pewność, a państwo prosiliście o opinię z zewnątrz,
stąd zwróciliśmy się do ministerstwa.
Radny Andrzej Kowalczys – Wiceprzewodniczący Komisji
Chciałbym powiedzieć, Ŝe nie likwidujemy szkół, tylko je tworzymy. Mam nadzieję,
Ŝe się uda. Mam nadzieję, Ŝe związki zawodowe, nauczyciele będą zadowoleni.
Radna śaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji
Jako przewodnicząca Komisji Edukacji będę opiekować się tymi projektami. Będę
w kontakcie z Wydziałem Rozwoju Społecznego i szkołami pytając czy się udaje. Na
pewno będziemy oczekiwać ewaluacji po pierwszym roku. Sprawdzimy, czy
rzeczywiście to jest to, o co nam chodziło. MoŜe się okazać, Ŝe nasze oczekiwania
były zupełnie inne niŜ te, które proponuje WRS, a jeszcze inne dyrektorów szkół.
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Ze swojej strony będę Ŝywo zainteresowana sytuacją szkół. Liczę na to, Ŝe
młodzieŜ rzeczywiście będzie mogła, dzięki tym szkołom, rozwijać swoje talenty.
Nie było więcej pytań, komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja 3 głosami „za” przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” – pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 22-5/114/14/2016 – załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum
Dwujęzyczne nr 52 w Gdańsku i XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa
Herberta w Gdańsku – druk 668.
Oryginał projektu uchwały druk 668 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Nie było pytań, komisja przystąpiła
zaopiniowaniem projektu uchwały.

do

głosowania

nad

pozytywnym

USTALENIA KOMISJI:
Komisja 3 głosami „za” przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” – pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 22-5/115/15/2016 – załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT 3
Opiniowanie
projektu
uchwały
w sprawie
Dwujęzycznego w Gdańsku – druk 669.

utworzenia

Gimnazjum

Oryginał projektu uchwały druk 669 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Nie było pytań, komisja przystąpiła
zaopiniowaniem projektu uchwały.

do

głosowania

nad

pozytywnym

USTALENIA KOMISJI:
Komisja 3 głosami „za” przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” – pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 22-5/116/16/2016 – załącznik nr 7 do protokołu.
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PUNKT 4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Gdańsku, w skład którego wchodzą Gimnazjum
Dwujęzyczne nr 53 w Gdańsku i III Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów
Westerplatte w Gdańsku – druk 670.
Oryginał projektu uchwały druk 670 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Nie było pytań, komisja przystąpiła
zaopiniowaniem projektu uchwały.

do

głosowania

nad

pozytywnym

USTALENIA KOMISJI:
Komisja 3 głosami „za” przy 2 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” – pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 22-5/117/17/2016 – załącznik nr 8 do protokołu.

PUNKT 5
Sprawy bieŜące, wolne wnioski, korespondencja.
Nie było korespondencji i spraw bieŜących.
Posiedzenie zakończono. Godz. 9:00.

Przewodnicząca Komisji Edukacji
Rady Miasta Gdańska
dr śaneta Geryk

Protokołowała:
Karolina Mróz, Biuro Rady Miasta Gdańska
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