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WYDATKI W OBSZARZE  
ROZWOJU SPOŁECZNEGO

1 429 208 247 zł 1 686 891 053 zł
2018 2019

polityka społeczna

edukacja

62%
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869 894 221 zł

559 314 026 zł
42%

58% 720 002 848 zł

966 888 205 zł



do końca 2021 obsługa kadrowa 
wszystkich placówek oświatowych

GDAŃSKIE CENTRUM 
USŁUG WSPÓLNYCH

obsługa księgowa min.  
168 placówek, w tym  
wszystkich oświatowych

jednolita polityka księgowa 
we wszystkich placówkach 
oświatowych. Maksymalne 
bezpieczeństwo dyscypliny 
finansów i kontroli nad procesem 
wydatkowania środków publicznych



METROPOLITALNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA 
PODSTAWOWA NR 6

INWESTYCJE

od 1 września 2019 r. wraz  
z nowym przedszkolem przy 
ul. Dulina tworzy Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 6,  
do którego uczęszcza ponad 
950 dzieci. Łączny koszt 
realizacji to ponad 100 mln zł

budowę zakończono  
1 września 2019 r.  
Całkowity koszt inwestycji  
to ponad 44 mln zł z czego  
ok. 16,7 mln zł pochodzi  
z budżetu Gdańska

PRZEDSZKOLA

ok. 600 miejsc publicznych 
w przedszkolach 
niesamorządowych – bez 
ponoszenia dodatkowych 
kosztów inwestycyjnych

ŻŁOBKI

w ciągu 2 ostatnich lat 
powstało 21 niepublicznych 
żłobków na łączną liczbę 
795 miejsc oraz 13 klubów 
oferujących 289 miejsc  
dla dzieci



REMONTY SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 
ORAZ NOWE BOISKA

30,5 mln zł przeznaczono na remont 
3 basenów przyszkolnych

prawie 63 mln zł 
przeznaczono na modernizacje 
placówek oświatowych wraz 
z dostosowaniem do reformy 
edukacji w latach 2018–2020

w latach 2018–2020 wybudowano 
i przebudowano 19 boisk za ponad 
14,5 mln zł

w latach 2019–2020 przeprowadzono 
termomodernizację 17 placówek 
oświatowych i żłobków za ponad  
39 mln zł. Docelowo prace obejmą 
30 obiektów



WYPOSAŻENIE

do nauczycieli gdańskich szkół 
trafiło 300 tabletów

w ciągu 2 lat wydano 3 mln 
zł na ok. 2300 komputerów, 
które trafiły do szkół

tylko w tym roku do uczniów trafiło 
ponad 440 iPadów



INNOWACJE

pozwoliła na spokojne 
przejście z trybu stacjonarnej 
nauki na zdalną. Umożliwia 
sprawny przepływ informacji 
pomiędzy nauczycielem, 
rodzicem i uczniem

FITKLASA

GRATOSFERA OGRÓDKI

GDAŃSKA PLATFORMA 
EDUKACYJNA

8 przestrzeni swobodnej 
zabawy przy szkołach 
podstawowych. To niczym 
nieskrępowany rozwój 
wyobraźni dziecka podczas 
swobodnej zabawy na 
świeżym powietrzu

we wszystkich gdańskich 
placówkach samorządowych 
fitklasa zamiast gimnastyki 
korekcyjnej. Zajęcia 
zwiększają wydolność  
i poprawiają kondycję 
fizyczną uczniów

ogródki warzywne i kwietne 
w 7 szkołach podstawowych 
i 30 przedszkolach



PROGRAM 
OCHRONY ZDROWIA 
PSYCHICZNEGO

PROGRAM WSPARCIA 
PROKREACJI 

GDAŃSKI 
BON ŻŁOBKOWY

DZIECI  
Z DOŚWIADCZENIEM 
MIGRACYJNYM

na działania z zakresu 
programu przeznaczono  
w latach 2019–2020  
4,5 mln zł. Z różnych form 
wsparcia, w ciągu dwóch 
lat, skorzystało ok.  
30 tys. osób

w latach 2019–2020 
przeznaczono blisko 3 mln zł 
na działania w ramach trzech 
modułów: edukacyjnego, 
wsparcia psychologicznego 
dla par oraz procedury  
in vitro. Dzięki działaniu 
programu, od 2017 roku, 
urodziło się 272 dzieci

w latach 2019–2020 
wsparto 1,5 tys. rodzin 
łączną kwotą ponad  
3,3 mln zł. Dzięki czemu 
dofinansowano opiekę  
nad ok. 1,5 tys. dzieci

od 1 września 2020 r. na 
dzieci z doświadczeniem 
migracyjnym czeka pakiet 
powitalny przygotowany  
w kliku językach, ułatwiający 
start w gdańskiej szkole

DODATKOWE WSPARCIE



POLITYKA SPOŁECZNA

PRZECIWDZIAŁANIE 
PRZEMOCY

DOŻYWIANIE  
I WSPARCIE RZECZOWE

POMOC OSOBOM 
W KRYZYSIE 
BEZDOMNOŚCI

ok. 1 mln zł przeznaczono na pomoc 
i wsparcie osób doświadczających 
przemocy. Wsparciem otoczono 
również najmłodszych. Pomoc 
świadczy m.in. całodobowo czynny 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 
który rocznie odbiera ok 3,6 tys. 
zgłoszeń

ok. 5,5 mln zł w ciągu 2 lat zostało 
przeznaczonych na zapewnienie 
posiłków dla ok. 26 tys. osób,  
w tym 6400 dzieci

blisko 9,8 mln zł, to koszt 
działań m.in. autobusu SOS, 
streetworkerów, noclegowni dla 
osób w kryzysie bezdomności oraz 
schroniska dla samotnej matki  
i kobiet w ciąży, a także mieszkania 
wspomagane



POLITYKA SPOŁECZNA

WSPARCIE RODZIN  
Z OSOBAMI ZALEŻNYMI I OSÓB 
NIESAMODZIELNYCH

73 mln zł przeznaczono na pomoc 
i wsparcie osobom wymagającym 
opieki oraz wsparcia ze względu na 
chorobę lub wiek

WSPARCIE RODZIN 
Z TRUDNOŚCIAMI 
WYCHOWAWCZYMI

4 mln zł to środki  
przeznaczone na wsparcie 
rodzin i najmłodszych 
gdańszczan



GDAŃSKA RADA DS. 
RÓWNEGO TRAKTOWANIA

RADA IMIGRANTÓW  
I IMIGRANTEK

KONTYNUACJA PRAC



PLANY NA KOLEJNE TRZY LATA

dalsze, punktowe 
wzbogacanie sieci 
publicznych miejsc 
przedszkolnych o ofertę 
placówek niesamorządowych

wybudowanie 2 nowych 
szkół w południowej 
części miasta. 
Publicznych, rejonowych 
szkół podstawowych 
prowadzonych przez 
podmioty niesamorządowe, 
każda na 750 uczniów

kolejne 6 żłobków 
zrealizowanych  
w południowych 
dzielnicach Gdańska

uruchomienie kolejnej 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej na południu 
Gdańska



budowa stref swobodnej zabawy 
tzw. Gratosfer przy min. 50% 
gdańskich szkół podstawowych

poszerzenie projektu „Szkoła bez 
szkoły” umożliwiającego realizację 
podstawy programowej na bazie 
zasobów miejskich bez konieczności 
przebywania w budynku szkolnym

przeznaczenie 3 mln zł na wymianę 
sprzętu komputerowego wraz 
z realizacją nowego programu 
budowy w każdej szkole pracowni 
specjalistycznej (warsztatowni, 
muzycznej, plastycznej, teatralnej, 
językowej, krawieckiej itp.)

PLANY NA KOLEJNE TRZY LATA



www.gdansk.pl facebook.com/gdansk facebook.com/A.Dulkiewicz


