
 

 

 

 
  

 
   

        
       

         
 

      

   

       

         
 

        
             

           
            

             
   

         

      

        
          

       
            

             
              

          
            

         
             

          
          

           
           

          
           

      

           
 

 

BR.0012.1.1.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 18 stycznia 2022 r., godz. 17.00 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda otworzył posiedzenie Komisji, powitał 
zebranych radnych i zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: 

1) Wstępny harmonogram prac absolutoryjnych – opinia w sprawie terminu sesji 
absolutoryjnej. 

2) Plan kontroli na 2022 r. 

3) Sprawy bieżące. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

Ad 1) Wstępny harmonogram prac absolutoryjnych – opinia w sprawie terminu 
sesji absolutoryjnej. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że Przewodniczący Rady 
Miasta zwrócił się do Komisji z prośbą o opinię w sprawie propozycji ustalenia terminu sesji 
absolutoryjnej na dzień 9 czerwca br. Przewodniczący Komisji wskazał, że jest to termin 
wcześniejszy niż w latach ubiegłych, ale nie będzie kolidował z pracami Komisji. 

W związku z brakiem uwag ze strony radnych, Komisja przychyliła się do zaproponowanego 
terminu sesji absolutoryjnej. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Plan kontroli na 2022 r. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że wszystkie zaplanowane 
na 2021 r. kontrole zostały zakończone przyjęciem wystąpień pokontrolnych. Wyjątkiem 
jest kontrola dotycząca funkcjonowania Referatu Promocji Miasta, którą wykreślono 
w grudniu 2021 r. z Planu Pracy Komisji. Przewodniczący Komisji zaproponował następnie, 
aby prace kontrolne w 2022 r. rozpocząć od kontroli realizacji uchwały nr XXI/419/2020 
Rady Miasta Gliwice z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Gliwice na lata 2021-2025. Przewodniczący Komisji 
zapowiedział, że chciałby wystąpić do Wydziału Edukacji z pytaniem, czy jest prowadzony 
monitoring sytuacji związanych z narkotykami w szkołach, czy szkoły zgłaszają takie 
przypadki Wydziałowi, a jeśli tak, to ile było w 2021 r. takich zgłoszeń. 

Przewodniczący Komisji chciałby również wystąpić do Policji z pytaniem o liczbę zdarzeń 
związanych  z  używaniem  i  handlem  narkotykami  wśród  nieletnich  (szkoły  podstawowe  
i średnie). Od Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, zdaniem Przewodniczącego, Komisja 
mogłaby spróbować pozyskać dane związane ze stanem psychicznym dzieci i młodzieży, 
gdyż narkotyki często wiążą się z problemami psychicznymi różnego typu: depresjami, 
próbami samobójczymi, a także zapytać, czy Wydział posiada statystyki dotyczące używek 
wśród młodych osób oraz ich leczenia. 

Radny Adam Michczyński uznał, że warto również zapytać Policję o statystyki związane 
z osobami starszymi, np. do 21 roku życia. Chodzi tu o pełnoletnich uczniów szkół  
policealnych oraz uczelni wyższych. 
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Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zgodził się z propozycją przedmówcy. 
Uznał, że Komisja Rewizyjna  powinna  się  zwrócić  o  dane,  które  pomogą  jej  w  analizie  
zjawisk związanych z planowaną kontrolą. Dodał jednak, że największe jego obawy wiążą 
się z dziećmi, w kontekście zagrożeń związanych z narkotykami. Przewodniczący Komisji 
zaproponował, aby zapytać także Policję o to, czy funkcjonariusze mogą wchodzić na teren 
szkoły i przeszukiwać rzeczy uczniów, bez obecności rodziców. 

Radny Paweł Wróblewski wskazał, że skoro Komisja ma kontrolować realizację uchwały, 
warto może także zaprosić na posiedzenie jakiegoś gościa z wymienionych wcześniej 
wydziałów, który by opowiedział o podejmowanych działaniach. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda potwierdził, że przewiduje również 
zaproszenie gości. 

Radny Paweł Wróblewski zwrócił również uwagę, że beneficjentami kontrolowanej 
uchwały są także osoby dorosłe, Komisja powinna więc zapytać także o dotyczące ich dane. 

Komisja postanowiła przystąpić do przygotowania prac związanych z kontrolą jw. Do 
kontroli Komisja przystąpi w pełnym składzie. Radni do końca stycznia zgłoszą ewentualne 
dalsze uwagi i pytania, a na początku lutego do Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber 
skierowane zostanie pismo ze sformułowanymi pytaniami. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 3) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi pismami: 

a) Uchwały  Rady  Dzielnicy  Łabędy  nr  50,  51,  52,  53  (w  załączeniu,  korespondencja  
nr UM.26241.2022) – Komisja zapoznała się. 

b) Protokół nr 40 z posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy z 24 listopada 2021 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.1336273.2021) – Komisja zapoznała się. 

c) Oferta szkolenia „Komisja rewizyjna i absolutorium" (w załączeniu, korespondencje 
nr UM.1344110.2021 i UM.17978.2022) – Komisja zapoznała się. 

(***) 

Komisja Rewizyjna bez uwag zatwierdziła protokół posiedzenia z dnia 7 grudnia 2021 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 1 marca 2022 r. (godz. 15.00). 
Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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