Protokół nr 28-11/2016 z posiedzenia
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska
z dnia 16 listopada 2016 r.
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:30.
Obecność:
Posiedzenie Komisji odbyło się w 5-osobowym składzie, wg załączonej
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do
podejmowania prawomocnych decyzji.
Lista pozostałych osób uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji Edukacji
Rady Miasta Gdańska.
Przewodnicząca Komisji przywitała wszystkich obecnych na posiedzeniu. Poruszyła
kwestie podejmowanych tematów, tj. problem fonoholizmu, a także kwestie
przyznawania stypendiów za osiągniecia sportowe.
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że po ustaleniu porządku posiedzenia do
zaopiniowania wpłynęły następujące projekty uchwał:
- zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miasta Gdańska – druk 899,
- zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok
– druk 900,
- w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska –
druk 894,
- w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok – druk 895,
- zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji
z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych
przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania – druk 903.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji poprosił o głos zanim komisja przystąpi
do głosowania nad przyjęciem porządku obrad. Zwrócił uwagę na kwestię późnego
przekazania projektów uchwał. Skierował pytanie do dyrektora Wydziału Rozwoju
Społecznego, czy proponowane zmiany w przypadku dotacji dla przedszkoli są
rewolucyjne, jeżeli tak, to zgłasza wniosek o nie wprowadzanie opiniowania
powyższego projektu do porządku obrad Komisji Edukacji.
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Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego odpowiedział,
że zmiany wynikają z tempa prac sejmu, powyższy projekt wynika ze zmian
w ustawodawstwie. Proponowane zmiany nie są rewolucyjne. Zaproponował
podanie, gdzie dokładnie miałyby nastąpić zmiany.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji zaproponowała opiniowanie
projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek publicznych i niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania w dniu sesji lub włączenie pod obrady dzisiejszego posiedzenia
Komisji, a w przypadku niewystarczających wyjaśnień – opiniowanie w dniu sesji
Rady Miasta.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji wyjaśnił, że pytanie dotyczące zmian,
które mogą mieć znaczący wpływ na dotacje dla przedszkoli, to chciałby aby
opiniowanie przedmiotowego projektu uchwały zostało przeniesione. Powiedział, że
półtora godziny wcześniej otrzymał projekt uchwały i jest przekonany, że żaden
z członków Komisji nie miał czasu, by zapoznać się z jego treścią.
Pan Grzegorz Kryger - Z-ca Wydziału Rozwoju Społecznego poinformował, że
zmiany mają charakter porządkowy, zmiany dotyczą nazewnictwa, tj. pojawia się
pojęcie podstawowej kwoty dotacji, co spowodowało zmianę §2 Uchwały Rady
Miasta Gdańska. Żadna ze zmian nie pociąga za sobą większych zmian.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji w związku z powyższym zgodził się
z opiniowaniem projektu uchwały na obecnym posiedzeniu Komisji.
Nie było więcej głosów w dyskusji. Wyjaśnienia złożone przez przedstawicieli
Wydziału Rozwoju Społecznego zostały przyjęte jako wystarczające.
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 899.
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia

budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok – druk 900.
3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 894.
4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska

na 2017 rok – druk 895.
5. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia

trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek
publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż
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jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk 903.
6. Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG.
7. Dyskusja nad ewentualnymi zmianami w procesie weryfikacji i przyznawania

stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe dla uczniów gdańskich szkół.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.

- wytypowanie dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji RMG do prac w Komisji
Konkursowej „Szkoła społecznie wrażliwa”.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.
Porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

PUNKT 1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 899.
Oryginał projektu uchwały druk 899 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem w zakresie działania Komisji.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję. Nie było pytań. Komisja przystąpiła do
głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w zakresie
działania Komisji.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 3 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” – pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
OPINIA Nr 28-11/147/47/2016 - załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Miasta Gdańska na 2016 rok – druk 900.
Oryginał projektu uchwały druk 900 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem w zakresie działania Komisji.
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Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję. Nie było pytań. Komisja przystąpiła do
głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w zakresie
działania Komisji.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 3 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” - pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
OPINIA Nr 28-11/148/48/2016 – załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT 3
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk 894.
Oryginał projektu uchwały druk 894 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję. Nie było pytań. Komisja przystąpiła do
głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w zakresie
działania Komisji.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 3 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” - pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
OPINIA Nr 28-11/149/49/2016 – załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT 4
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska
na 2017 rok – druk 895.
Oryginał projektu uchwały druk 995 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 19 grudnia 2016 r.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
zreferowała projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji zapytał o podatek dochodowy
w wysokości 28% oraz o udział PIT firm, który przekazany jest miastu.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
odpowiedziała, że jest to zawarte w strukturze, w której jest to 30%. 48% PIT jest
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przekazywane gminie, natomiast udział podatku dochodowego od osób prawnych,
to 8,11%, tj. CIT.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego powiedział
m.in. że budżet na zadania edukacyjne wzrasta, w stosunku do ubiegłego roku jest
to wzrost o 36 mln 600 tys. Zł. Wzrosła planowana subwencja oświatowa, która
zawiera wszystkie dodatkowe zadania. Budżet nie zawiera kosztów ewentualnej
reorganizacji sieci oświatowej. Gdy koszty będą znane i oszacowane, wydział
będzie się starał o przyznanie odpowiednich środków z rezerwy. Wyraził obawę, co
do części obejmującej placówki nie samorządowej. Odnotowuje się wzrost
rejestrowanych podmiotów, który przysługuje wypłata dotacji. W budżecie
podtrzymywane są pozycje takie jak Akcja „Lato” i Akcja „Zima”. Wzrósł koszt
utrzymania Gdańskiej Platformy Edukacyjnej wynikający z wprowadzenia ulepszeń,
które uwzględniają również zmiany związane z centralizacją usług VAT, a także
rozwój części edukacyjnej oraz części związanej z kontaktem z rodzicami. Ma
zostać zakupiony serwer obsługiwany przez firmę zewnętrzną, z którego mają
korzystać wszystkie szkoły. Dzięki temu serwerowi mają zostać ujednolicone nazwy
stron internetowych szkół oraz adresy e-mailowe. Ma również zostać ogłoszony
przetarg na dostawy Internetu do szkół.
Pani Bożena Brauer – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Gdańsku zapytała
o wysokość subwencji oświatowej na 2017 rok.
Pani Anna Suszyńska – przedstawiciel Wydziału
odpowiedziała, że subwencja wynosi 453 mln zł.

Rozwoju

Społecznego

Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji powiedział, że będzie głosował nie za
sentencją uchwały, ponieważ kwestia budżetu oświatowego jest zdecydowanie
korzystniejsza niż innych resortów. Poprosił o nie wypominanie jeżeli wstrzyma się
od głosu, a na sesji zagłosuje przeciw. Wynika to z braku możliwości głosowania
oddzielnie dla budżetu Miasta Gdańska, a budżetu przeznaczonego na oświatę.
Stwierdził, że wielu kwestiach należą się podziękowania dla kontynuacji dobrych
rozwiązań. Trudnością budżetu na 2017 rok jest kwestia rezerwy budżetowej.
Wyraził nadzieję, że będzie ona wystarczająca na wprowadzenie zmian, jakie
niesie ze sobą reforma edukacji. Podziękował za kontynuację inwestycji oraz
remontów. Natomiast od około 6 lat nie został uwzględniony żaden wniosek Komisji
do budżetu, a można było się przychylić do postulatów, ponieważ w niektórych
przypadkach wymagało to tylko kilku milionów złotych. Wyraził zdanie, że jeżeli
jako radny od 8 lat nie widzi możliwości realizacji postulatu, który jest społecznie
akceptowalny, to czuje za mało dobrej woli w sensie realizacji. Dodał, że jest
przekonany, że z tak dużą ilością środków finansowych można czekać w nie do
końca złych nastrojach jeżeli chodzi o zmiany w edukacji. W tym kontekście
wstrzymuje się w głosowaniu.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
poinformowała, że planowana rezerwa wynosi 14 mln zł dodając, że co roku
pojawiają się oszczędności w postaci m.in. niezrealizowanych wydatków czy
niższych kosztów czego przykładem jest comiesięczne wprowadzanie zmian.
Obecnie 6 mln 800 zł przekazanych ma być na edukację, środki wynikają
z oszczędności w innych resortach.
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Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego dodał, że
powyższa kwota związana jest z przeznaczeniem środków dla szkół zawodowych
i jest o tyle istotna, że zadeklarowana kwota dofinansowania przez Marszałka
okazała się niższa. Nie chcąc opóźniać realizacji projektu zdecydowano
o uzupełnieniu brakujących środków.
Pani Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na to, żeby choć raz
jeden z wniosków Komisji Edukacji uzyskał pozytywną odpowiedź.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji poprosił o podanie na koniec roku
informacji dotyczącej środków, które zostały zwrócone do budżetu z tytułu kontroli
przeprowadzanych przez Wydział Rozwoju Społecznego. Zapytał czy w omawianym
budżecie zapewnione są środki na szkolnictwo zawodowe.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków
potwierdziła, że zarezerwowane są środki strukturalne.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały w zakresie działania Komisji.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – 3 głosami „za” przy 0 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się” - pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w zakresie działania Komisji.
OPINIA Nr 28-11/150/50/2016 – załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT 5
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdańska dla
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek
publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne na terenie Gdańska oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania – druk 903.
Oryginał projektu uchwały druk 915 znajduje się przy protokole z sesji Rady Miasta
Gdańska z dnia 14 grudnia 2016 r.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego wyjaśnił, że
projekt uchwały został przesłany najszybciej jak to było możliwe i nie zawiera on
radykalnych zmian.
Pan Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował
projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji zapytał się czy nastąpiły zmiany
w zasadach przyznawania dotacji.
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Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego poinformował,
że zasady co do wyliczania się nie zmieniają.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym
zaopiniowaniem projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 6 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
OPINIA Nr 28-11/151/51/2016 – załącznik nr 8 do protokołu.

PUNKT 6
Fundacja DBAM O MÓJ Z@SIĘG.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG przedstawił
informacje stanowiące załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji poprosiła dyrektora Wydziału
Rozwoju Społecznego, żeby opowiedział o grantach, z których mogłaby skorzystać
Fundacja DBAM O MÓJ ZASIĘG.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego poinformował,
że najbliższy konkurs grantowy ma być ogłoszony w poniedziałek. Działania
podejmowane przez Fundacje wpisują się zarówno w zakres edukacji, a także
Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
prowadzi drugi rok pilotażowy program e-poradni. Do tej pory zajmowano się
tradycyjną profilaktyką uzależnień. Może się okazać, że e-poradnie staną się
trzecim filarem działalności ośrodka.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG powiedział,
że dla Fundacji ważne jest oferowanie szkołom, gminom, bezpłatnych badań
ankietowych.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji zaproponowała spotkanie
przedstawicieli Wydziału Rozwoju Społecznego z przedstawicielami Fundacji.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG
poinformował, że 1-3 grudnia br. w Gdyni odbędzie się bezpłatna konferencja
nt. Mobilność w sieci. Relacje. Bezpieczeństwo, Rozwój. Gościem konferencji ma
być m.in. prof. Manfred Spitzer, psychiatra, od lat badający wpływ internetu
oraz mediów cyfrowych na życie i zdrowie człowieka. Zadeklarował przekazanie
materiałów. Zapewnił o swojej dyspozycyjności wobec radnych, a także Wydziału
Rozwoju Społecznego.
Radny Andrzej Kowalczys – Wiceprzewodniczący Komisji zapytał o doświadczenie
zawodowe w pracy z uzależnieniami.
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Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG powiedział,
że Fundacja działa o dwóch lat. Podczas konferencji odbędzie się całościowe
podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji. Jego praca związana była
z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych. Od 2001 roku zajmował się
bezdomnością, z którą związana była kwestia uzależnień od alkoholu.
Radny Andrzej Kowalczys – Wiceprzewodniczący Komisji podziękował za
przedstawienie informacji na temat Fundacji. Pogratulował posiadanej wiedzy.
Zadeklarował gotowość złożenia swojej rekomendacji. Powiedział również, że
łatwo jest zdiagnozować alkoholizm. Pozostałe uzależnienia, zanim otrzymały
ICD-10 również przechodziły długą drogę, natomiast fonoholizm szybko otrzymał
swoja klasyfikację.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG powiedział,
że fonoholizm nie będzie długo ujęty w międzynarodowych klasyfikacjach ze
względu na duże lobby firm.
Radny Andrzej Kowalczys – Wiceprzewodniczący Komisji polecił nawiązanie
współpracy z ośrodkami leczącymi uzależnienia.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG powiedział,
że w Polsce nie będzie takiego problemu związanego z e-uzależnieniami, jak
na przykład w Korei. Przedstawił pomysł przeprowadzania kempingów offline,
tj.
wyjazdów dla
uzależnionych
dzieci
z dostępem do
wsparcia
psychoterapeutycznego i psychologicznego. Natomiast od marca mają być
organizowane weekendowe wyjazdy dla kilku rodzin z dziećmi.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji zaznaczył, że problem fonoholizmu
na początku może się wydawać abstrakcją, natomiast przedstawione informacje są
bardzo wiarygodnie. Polecił stosowanie metody małych kroków, by najpierw się
spotkać i wysłuchać.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG powiedział,
że dzieci ze szkół podstawowych z chęcią słuchają o fonoholizmie, natomiast starsi
uczniowie najczęściej nie przyznają się do problemu.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji powiedział zaznaczając, że jest to pół
żartem, pół serio, że jest zwolennikiem wprowadzenia podatku od zakupu sprzętu,
jak w przypadku „kapslowego”. Powiedział, że zrozumieć będzie można to
uzależnienie, gdy jego następstwem będzie poważny skutek, np. wypadek. Wyraził
opinię, że szkoda jest pieniędzy na dalszą diagnostykę, ponieważ może się okazać,
że problem jest większy niż myślano. Powiedział, że jest zwolennikiem
przeprowadzania badań mających na celu zwiększanie walki z uzależnieniem. Na
dzień dzisiejszy powinno się stawiać na odpowiednie przygotowanie kadr.
Nauczyciele również należą do grupy osób narażonych na to uzależnienie. Zwrócił
uwagę na to, że kontakt z rodzicami uczniów również odbywa się za pomocą poczty
elektronicznej. Rodzice nie zawsze chodzą na wywiadówki. Gdańsk jest pionierem
w wykorzystywaniu platformy edukacyjnej. Zaproponował przeprowadzenie badań
8

związanych z wprowadzeniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej i związanego z tym
kontaktu rodzica z nauczycielem.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego poruszył
kwestie problemu polegającego na tym, że rodzic wyłącza się z procesu
wychowawczego. Rodzice oczekują wychowania, edukacji, natomiast pojawiają się,
gdy dzieje się coś złego. W przypadku platformy edukacyjnej poszukuje się
narzędzia mającego na celu zapewnienie kontaktu osobistego. Z przeprowadzonych
badań wynika m.in. że najczęściej szkołę odwiedzają rodzice dzieci będących
w przedszkolach, rodzice nie uczęszczają w ważnych momentach dziecka w szkole.
W związku z powyższym poszukuje się rozwiązania, które zachęciłoby rodziców nie
tylko do uczestnictwa w spotkaniach ale i do współorganizowania wydarzeń
w szkole.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji zaproponował, by jednak postawić na
szkolenia kadr w zakresie fonoholizmu. Wyraził swoją nadzieje, że Gdańsk może
być jednym z pionierów wskazujących zagrożeń, w pozytywnym słowa znaczeniu.
Życzył powodzenia oraz wprowadzania dobrych rozwiązań.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG poruszył
kwestię Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zawierającego uzależnienia
behawioralne, które mogłyby stanowić furtkę dla działań Fundacji. Osoba
wykonujące pewne czynności nałogowo i kompulsywnie jest narażona na chorobę
psychiczną. Dla Fundacji ważne jest hasło „well-being” – dobre bycie. Polega to na
naturalnej równowadze, która powinna każdemu towarzyszyć w dniu codziennym,
a jest to zaburzone przez nałogowe korzystanie z urządzeń elektronicznych.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji wyraził swoja opinie co do określania
uzależnienia jako lekkie, uzależnienie jest uzależnieniem. Postawił pytanie – kiedy
będzie pomocne, a kiedy będzie to uzależnieniem.
Pan dr Maciej Dębski – Przedstawiciel Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG podzielił się
osobistą refleksją – z jednej strony można mówić o nałogowym sięganiu po telefon,
a czasem polega to na braku odpowiedniego wychowania dziecka ze strony
rodziców.
Pani Halina Mężyk – Przedstawiciel ZNP Oddział w Gdańsku poinformowała, że
w szkole w której pracuje podejmuje się działania, tj. zakup kolorowych kanap
stojących na korytarza, pod warunkiem, że uczniowie siedząc na nich będą
rozmawiać ze sobą i nie będą korzystać w tym czasie z telefonów. Jako nauczyciel
będzie przekazywać dalej wiedzę zdobytą podczas dzisiejszej prezentacji.
Przewodnicząca Komisji podziękowała panu dr Maciejowi Dębskiemu za obecność
na posiedzeniu Komisji. Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do obradowania
kolejnego punktu w porządku posiedzenia.
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PUNKT 7
Dyskusja nad ewentualnymi zmianami w procesie weryfikacji i przyznawania
stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe dla uczniów gdańskich szkół.
Pan Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego powiedział
m.in. że na jednorazowe stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla
maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego składają się
następujące pięć kategorii. Stypendium dla ucznia, który jest zwycięzcą zawodów
sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzki (I, II, III miejsce lub wyróżnienie
za wynik w przypadku uczniów niepełnosprawnych) oraz osiągnął średnią ocen
(nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych) co najmniej 4,5 przy osiągnieciach
międzynarodowych,
natomiast
4,8
przy
osiągnieciach
ogólnopolskich
i wojewódzkich.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię niskich
stypendiów w wysokości 100 zł. Poprosiła by zastanowić się i przedyskutować
możliwość wprowadzenia zmian, mających na celu rozdzielenie stypendiów dla
laureatów zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, a międzynarodowym.
Poinformowała, że odbyła rozmowy z rodzicami oraz uczniami i wymaga to zmiany.
Pan Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
powiedział, że łącznie przyznanych stypendiów we wszystkich kategoriach było
ponad 1500, natomiast samych stypendiów sportowych około 700.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji zaproponowała znalezienie takiego
rozwiązania, które służyłoby większej motywacji oraz mobilizacji.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego powiedział, że
problem polega na tym, że wszystkie dzieci, które złożyły wnioski spełniają kryteria
w związku z powyższym nie ma możliwość odrzucenia takiego wniosku.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji w związku z powyższym
zaproponowała zmianę kryteriów.
Pan Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zwrócił
uwagę na to, że w przypadku piłki nożnej osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim są
sukcesem, natomiast w przypadku tańca towarzyskiego, to każdy z turniejów
posiada rangę turnieju ogólnopolskiego.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji zapytała kiedy były dokonywane
zmiany w regulaminie przyznawania stypendium i jak długo on obowiązuje
w obecnej formie.
Pan Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
odpowiedział, że ostatnia zmiana była wprowadzona w 2012 r. Widzi się
konieczność uporządkowania przedmiotowego regulaminu. Jest przygotowywany
projekt zmiany regulaminu, do którego zgłoszone są wnioski m.in. dyrektorów szkół
sportowych. Planuje się wprowadzenie do każdej z kategorii warunku koniecznego
polegającego na osiąganiu aktywności społecznych, w tym wolontariatu.
W przypadku stypendium sportowego proponuje się również, by był to laureat I, II,
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III, IV miejsca w mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych
do punktacji systemu sportu młodzieżowego zgodnie z wytycznymi Ministerstwa
Sportu i Turystyki lub zajął miejsce od I do IV w mistrzostwach Polski osób
niepełnosprawnych. W znacznym stopniu ograniczyłoby to przyznawanie
stypendiów, a z drugiej strony pozwoliłoby to na zwiększenie ich kwoty.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego poinformowała
o dwóch wyjściach: zmianie kryteriów lub zwiększenie środków finansowych.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek Komisji zapytał o łączną sumę środków
finansowych przeznaczanych na stypendia.
Pan Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego jest to 70
tys. zł.
Pani Halina Mężyk – Przedstawiciel ZNP Oddział w Gdańsku zwróciła uwagę na
fakt, że w bieżącym roku stypendia były wyjątkowo niskie, a jednorazowe
stypendium w wysokości 100 zł nie jest nagrodą. Poleciła zmianę kryteriów.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego powiedział, że
w ubiegłym roku było złożonych o 300 wniosków mniej.
Pan Grzegorz Kryger – Z-ca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego
poinformował, że z kolei w 2011 roku przyznano 500 stypendiów przy tej samej puli
środków finansowych.
Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji zapytała w którym momencie Rada
Miasta decyduje o przyznanych środkach na stypendium oraz kiedy ma być
przygotowany nowy projekt regulaminu.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego odpowiedział,
że środki przyznawane są w ramach budżetu. Poinformował, ze planuje się również
weryfikację przyznawania stypendiów Farenheita, gdzie planuje się wprowadzenie
dodatkowej kategorii, tj. dla studiujących w Gdańsku mających wkład w tutejsze
życie społeczne. Planuje się również wprowadzenie nowych form odpowiadającym
realiom, tj. jednorazowe stypendia czy nagrody. Planowany czas wprowadzenia
zmian, to wiosna przyszłego roku.
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji poruszył kwestię stypendiów
Farenheita oraz dużej różnicy w wysokości przyznawanych stypendiów Ferenheita
w porównaniu z jednorazowymi stypendiami dla uzdolnionych uczniów. Zapytał
o prowadzenie statystyk co do dalszych losów stypendystów Farenheita.
Zaproponował sprawdzenie czy warto jest przyznawać wysokie stypendia
w przypadku gdy stypendysta decyduje się na zamieszkanie na stałe za granicą.
Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawił
dane mówiące o tym, że 80% absolwentów wraca, natomiast pozostałe 20% nie
wraca lub wraca w późniejszym czasie, ponieważ podejmuje kolejne studia za
granicą. Planuje się wprowadzenie zmian polegających m.in. na większym
dofinansowaniu podczas pierwszego roku studiów, a w kolejnych jego zmniejszenie.
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Radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji podsumowując stwierdziła, że
wszyscy są zgodni co do wprowadzenia odpowiednich zmian w przyznawaniu
stypendiów dodając, że oczekuje informacji dotyczącej projektu zmian regulaminu
przyznawania jednorazowych stypendiów oraz wniosków do budżetu w sprawie
zwiększenia kwoty stypendium sportowego.
Nie było więcej pytań. Komisja przystąpiła do obradowania kolejnego punktu w
porządku posiedzenia.

PUNKT 8
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
- wytypowanie dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji RMG do prac w Komisji
Konkursowej „Szkoła społecznie wrażliwa”.
Radny Wojciech Błaszkowski – członek
Przewodniczącej Komisji Żanety Geryk.

Komisji

zgłosił

kandydaturę

Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji zaproponował kandydaturę radnej Anny
Wirskiej.
Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem kandydatury radnej Żanety
Geryk do prac w Komisjo Konkursowej Konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa”.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 3 głosami „za” – przyjęła powyższą kandydaturę.
Komisja przystąpiła do głosowania nad przyjęciem kandydatury radnej Anny
Wirskiej do prac w Komisji Konkursowej Konkursu „Szkoła społecznie wrażliwa”.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 4 głosami „za” – przyjęła powyższą kandydaturę.
Przewodnicząca Komisji poinformowała o nadesłanej korespondencji, która została
wcześniej przekazana członkom Komisji Edukacji pocztą elektroniczną.
Nie było bieżących spraw oraz wolnych wniosków. Na tym posiedzenie zakończono.
Godz. 19:00.
Przewodnicząca
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska
dr Żaneta Geryk

Protokołowała:
Karolina Mróz, Biuro Rady Miasta Gdańska
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