
PROTOKÓŁ NR 2/14 

KOMISJI O ŚWIATY 

Gdynia, 29 grudnia 2014 r. 

 

Porządek obrad: 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na Sesję RMG. 

2. Sprawy wniesione. 

 

Ad 1. 

PoniŜsze numery projektów odpowiadają numeracji przyjętej w zaplanowanym porządku 

obrad RMG. 

 

4.16- uchylenie Uchwały w spr. ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów 

naukowych Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów i doktorantów zajmujących się 

badaniem dziejów Gdyni: 

Wniesienie projektu pod obrady RM uzasadniał Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.  

Formuła przedmiotowego stypendium wyczerpała się. Tematy powtarzają się, a prace nie są 

satysfakcjonujące.  

Wiceprezydent zapowiedział, Ŝe temat stypendiów przyznawanych przez Miasto będzie 

jednym z zagadnień, które zamierza szerzej przedyskutować z członkami komisji.  

 

Radny Z. Zmuda – Trzebiatowski wyraził nadzieję, Ŝe kaŜdy, kto będzie się ubiegał o 

przyznanie stypendium w związku z pisaniem pracy nt. dziejów Gdyni, będzie to mógł zrobić 

w innym trybie. Pozostają stypendia artystyczne, naukowe, socjalne i Nagroda Prezydenta. 

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 

 

4.17- w spr. zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 w Zespole Szkół 

Hotelarsko – Gastronomicznych w Gdyni, ulica Morska 77: 

Wiceprezydent B. Bartoszewicz wyjaśnił, Ŝe likwidacja placówki jest następstwem zmiany 

przepisów ustawowych o kształceniu zawodowym. W roku bieŜącym do technikum nie 

uczęszcza juŜ Ŝaden uczeń.  

Pan Bartoszewicz poinformował o opiniach związków zawodowych. W związku z 

zastrzeŜeniami NSZZ „Solidarność” Wiceprezydent odczytał opinię w całości.  



Pan B. Bartoszewicz poinformował o zamiarze spotkania się z Przewodniczącymi związków 

zawodowych pracowników oświaty w celu omówienia kwestii sieci gdyńskich szkół, w tym 

szkół zawodowych.  

Wiceprezydent zapewnił, Ŝe nauczyciele stanowiący kadrę likwidowanego technikum nie 

zostali zwolnieni.  

 

Radny Z. Zmuda – Trzebiatowski wskazał na potrzebę wyjaśnienia, czy uwagi związku 

„Solidarność” dotyczące zwolnień nauczycieli nie odnoszą się do zwolnień, które mogły mieć 

miejsce przed wrześniem b.r. 

 

Wiceprezydent B. Bartoszewicz zobowiązał się do przekazania ściślejszej informacji nt. 

ewentualnych zwolnień na sesji RM.  

 

Opinia jednogłośnie pozytywna: 6 gł. za 

 

Ad 2.  

- W związku z odniesieniem się przez Przewodniczącą E. Krym do problemu wynagrodzeń 

dla pracowników administracji w oświacie, Wiceprezydent B. Bartoszewicz poinformował, Ŝe 

problem zbyt niskich wynagrodzeń dla tej grupy pracowników oświaty traktuje jako jedno z 

priorytetowych problemów wymagających rozwiązania. Koszt ewentualnych podwyŜek (ok. 

5 mln. zł.) obciąŜy budŜet Miasta. Kwestia ta jest powiązana, zdaniem Wiceprezydenta, z 

budową sieci szkół.  

 

- Wiceprezydent B. Bartoszewicz zobowiązał się do przygotowania wykazu problemów, jakie 

powinny być omówione m. in. na posiedzeniach Komisji Oświaty.  

 

- Radny Z. Zmuda – Trzebiatowski zaproponował przygotowanie przez radnych  propozycji 

dotyczących posiedzeń wyjazdowych, które złoŜyłyby się na jeden z elementów przyszłego 

planu pracy komisji.  

Przewodnicząca 

Komisji Oświaty 

Ewa Krym 

 

 



 


