Protokół nr 39-10/2017 z posiedzenia
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 16:15.
Obecność:
Posiedzenie
Komisji
odbyło
się
w
6-osobowym
składzie,
wg
załączonej
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do podejmowania
prawomocnych decyzji.
Posiedzeniu przewodniczyła radna Żaneta Geryk – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady
Miasta Gdańska.
Przewodnicząca Komisji przywitała obecnych oraz przedstawiła następujący porządek
posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2017 rok – druk nr 1224
2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1223
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 EkonomicznoAdministracyjnego
Szkół
w
Gdańsku
oraz
nadania
jej
statutu
–
druk nr 1199
4. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla
wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek
budżetowych – druk nr 1200 + autopoprawka
5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1218 +
autopoprawka
6. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku – druk nr 1226
7. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającej uchwałę w
sprawie utworzenia Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku –
druk nr 1227
8. Organizacja roku szkolnego 2017/2018 – prezentacja założeń.
9. Inwestycje w oświacie – podsumowanie.
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10. Model wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
11. Wnioski Komisji do budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok.
12. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie 5 głosami „za”.
PUNTKT 1
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Miasta Gdańska na 2017 rok – DRUK NR 1224
Druk nr 1224 stanowi załącznik do protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
31 sierpnia 2017 roku.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zreferowała
projekt uchwały.
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 39-10/219/63/2017
PUNKT 2
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 1223
Druk nr 1223 stanowi załącznik do protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z dnia
31 sierpnia 2017 roku.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zreferowała
projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Nie było pytań, Komisja przystąpiła do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem
projektu uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja – jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 39-10/220/64/2017
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-
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Administracyjnego
druk nr 1199

Szkół

w

Gdańsku

oraz

nadania

jej

statutu

–

Druk nr 1199 stanowi załącznik do protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31
sierpnia 2017 roku.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zreferowała
projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Radny Piotr Gierszewski – członek komisji poinformował, że dostaje mnóstwo uwag co do
funkcjonowania GCUW, dlatego poprosił o przygotowanie anonimowej ankiety dla
pracowników, gdzie wskazywaliby swoje uwagi, celem wprowadzenia zmian.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków wyjaśniła, że
od włączenia szkół minęły dopiero dwa miesiące, jednostka jest cały czas w budowie, kadra
cały czas się uczy i taka ankieta powinna być przeprowadzona w późniejszym terminie.
Radna Anna Wirska – członek komisji wyraziła opinię, żeby zamiast ankiety, analizować
wszelkie uwagi od pracowników i poprawiać to, co nie działa jak trzeba.
Następnie 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 39-10/221/65/2017
PUNKT 4
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie
określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych
rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych – druk nr 1200
+ autopoprawka
Druk nr 1200 stanowi załącznik do protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31
sierpnia 2017 roku.
Pani Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków zreferowała
projekt uchwały.
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 39-10/222/66/2017
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PUNKT 5
Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 1218 + autopoprawka
Druk nr 1218 stanowi załącznik do protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31
sierpnia 2017 roku.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował
projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Nie było pytań, przystąpiono do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja - jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 39-10/223/67/2017
PUNKT 6

Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Szkoły
Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku – druk nr 1226
Druk nr 1226 stanowi załącznik do protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31
sierpnia 2017 roku.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował
projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Nie było pytań, przystąpiono do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 39-10/224/68/2017
PUNKT 7

projektu uchwały zmieniającej uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia
Zespołu
Szkół
druk nr 1227

Mistrzostwa

Sportowego

w

Gdańsku

–

Druk nr 1227 stanowi załącznik do protokołu z XLII sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31
sierpnia 2017 roku.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego zreferował
projekt uchwały.
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Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Nie było pytań, przystąpiono do głosowania nad pozytywnym zaopiniowaniem projektu
uchwały.
USTALENIA KOMISJI:
Komisja jednogłośnie 5 głosami „za” – pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

OPINIA Nr 39-10/225/69/2017
PUNKT 8,9
Organizacja roku szkolnego 2017/2018 – prezentacja założeń.
Inwestycje w oświacie – podsumowanie.

Pan Grzegorz Szczuka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawił
prezentację, która stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji otworzyła dyskusję.
Radna Teresa Wasilewska – członek komisji zapytała ile będzie konkretnie zwolnień wśród
nauczycieli.
Pan Grzegorz Szczyka – Dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego odpowiedział, że 47 osób
nie ma przedłużonej umowy.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca dyrektora WRS dodał, że proces kadrowy cały czas trwa,
30 września będzie wiadomo konkretnie, natomiast zmniejszyła się liczba urlopów na
podratowanie zdrowia, w tym roku jest 160 wniosków, w zeszłym było ponad 200. Art. 20 na
ten moment jest 11, dotyczą głównie gimnazjów i zespołów szkół. Przeniesionych w stan
nieczynny jest 9 nauczycieli. 16 nauczycieli ma pełny etat, ale w kilku placówkach.
Nie było więcej pytań, przystąpiono do kolejnego punktu posiedzenia.
PUNKT 11
Model wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego poinformował,
że była już wcześniej mowa o stypendiach dla uczniów zdolnych. W tej chwili dobiegają
końca pracę nad opracowaniem pomocy dydaktyczno – pedagogicznej. W każdej placówce
powinien być opracowany plan reagowania w sytuacjach kryzysowych, typu agresja wśród
uczniów, samookaleczenia, samobójstwa. Szkoły oprócz wsparcia swoich psychologów i
pedagogów będą mogły otrzymywać wsparcie z zewnątrz. To założenie ma spowodować, że
w sytuacji zagrożenia pomoc psychologiczną otrzymają nie tylko uczniowie, ale również
pracownicy szkoły i ich rodzice. Miejskie poradnie psychologiczno- pedagogiczne będą
przeprowadzały szkolenia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
PUNKT 12
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Wnioski Komisji do budżetu Miasta Gdańska na 2018 rok.
Po krótkiej dyskusji Komisja złożyła następujący wniosek:

Komisja Edukacji Rady Miasta Gdańska zwraca się z wnioskiem
do Pana Prezydenta, aby w budżecie Miasta Gdańska na 2018 rok przeznaczyć środki
na:
a) podwyższenie dodatku funkcyjnego za wychowawstwo klasy,
(za przyjęciem oddano 4 głosy „za”, przy 1 wstrzymującym się)
b) podwyższenie dodatku funkcyjnego dla dyrektorów,
(za przyjęciem oddano 2 głosy „za”, przy 1 głosie przeciw i 2 wstrzymujących się)
c) wyrównanie
pensji
pracowników
w placówkach oświatowych.

administracji

i

obsługi

(za przyjęciem oddano 4 głosy „za”, przy 1 wstrzymującym się)
WNIOSEK NR 39-10/08/01/2017
PUNKT 13
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Radny Andrzej Kowalczys - Wiceprzewodniczący Komisji podziękował przedstawicielom
Wydziału Rozwoju Społecznego, prezydentowi Kolwaczukowi i jego ekipie, ZNP, pani
Kurator, Urzędowi Wojewódzkiemu za wspaniałe zaangażowanie i pomoc dla dzieci
dotkniętych nawałnicą. Dodał, że spontanicznie na portalu społecznościowym powstała
inicjatywa pomocy i wypoczynku letniego dla dzieci z terenów gdzie przeszła nawałnica,
dzięki czemu udało się pomóc ok. 200 dzieciom. Wyraził podziękowania dla wszystkich osób
i instytucji zaangażowanych w tę akcję.
Następnie w zastępstwie za Przewodniczącą Komisji Radny Andrzej Kowalczys poinformował
o korespondencji, która wpłynęła do Komisji. Zaznaczył, że jest ona na bieżąco wysyłana do
członków Komisji poczta elektroniczną.
Wiceprzewodniczący podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady Komisji.
Posiedzenie zakończono. Godz. 18:10.
Przewodnicząca Komisji Edukacji
Dr Żaneta Geryk
Protokołowała:
Monika Zawisza, Biuro Rady Miasta Gdańska
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