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BR.0012.1.4.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 26 kwietnia 2022 r., godz. 17.00 

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

1) Kontrola 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. 

2) Sprawy bieżące. 

3) Procedura absolutoryjna. 

Nie zgłoszono uwag do zaproponowanego porządku obrad. 

W posiedzeniu udział wzięła Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak. 

Ad 1) Kontrola 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 (w sprawie 
nr BR.0012.11.1.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przybliżył gościowi temat kontroli oraz jej 
dotychczasowy przebieg i poprosił o przedstawienie informacji o postępowaniu jednostek 
oświatowych w przypadku zaistnienia sytuacji związanych z narkotykami. Przypomniał, że 
Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber poinformowała Komisję, że w 2021 r. miało 
w szkołach miejsce 6 incydentów związanych z narkotykami, natomiast Policja 
poinformowała o 12 zdarzeniach. Zastępca Prezydenta Miasta wskazała również, że 
w szkołach jest prowadzony monitoring sytuacji związanych z narkotykami, a w 2021 r. 
nie przekazały one do Wydziału Edukacji żadnego zgłoszenia w tym zakresie. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak poinformowała, że po 
otrzymaniu pisma Komisji Rewizyjnej, Wydział Edukacji zwrócił się do jednostek 
oświatowych z prośbą o przekazane danych na temat sytuacji związanych z narkotykami 
poprzez wypełnienie ankiety. W jej wyniku Wydział uzyskał informację  o 6 incydentach, 
jakie miały miejsce w 2021 r. Pani Naczelnik zapewniła, że szkoły posiadają procedury 
działania w sytuacjach związanych z narkotykami. W zależności od wagi problemu szkoły 
kierowały zgłoszenia do różnych instytucji. Możliwe, że Policja informowała o incydentach 
związanych z dziećmi i młodzieżą szkolną, o których placówki oświatowe nie wiedziały. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy szkoły obowiązkowo muszą 
posiadać odpowiednie procedury. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że jest to 
element programu opiekuńczego szkoły, który przewiduje możliwość pojawienia się 
różnych problemów i przygotowuje do ich rozwiązania. Jeśli pojawiają się jakieś nowe 
sytuacje, przygotowywana jest dodatkowa procedura. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, co w sytuacji, kiedy do szkoły są 
wzywani rodzice w sprawie incydentu związanego z narkotykami, a nie stawiają się i czy 
często się zdarzają takie sytuacje. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak poinformowała, że nie 
kojarzy takich sytuacji. Jeśli rodzice są nieobecni, udział w czynnościach bierze inna osoba 
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dorosła, np. pedagog szkolny. Dodała także, że programy opiekuńczo-wychowawcze są 
przygotowywane przy udziale rodziców, uczniów i innych środowisk związanych ze szkołą.  

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy przygotowywanie procedur 
związanych z narkotykami jest inicjowane przez Kuratorium Oświaty. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że [Kuratorium] 
sprawuje nadzór. Z inicjatywą wychodzi w sytuacjach, kiedy np. Ministerstwo Edukacji 
wydaje jakieś wytyczne. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, jaka część incydentów przypada 
na szkoły podstawowe, a jaka na szkoły średnie. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że dzieli się to 
mniej więcej po równo. 

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy jeden incydent dotyczy jednej osoby, czy też może 
ich być więcej. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że o to 
jednostek oświatowych nie pytano, ale nie wykluczyła, że może tak być. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy Kuratorium Oświaty może, 
w zakresie ww. procedur, nakładać na szkoły jakieś sankcje. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że Kuratorium 
może wydawać zalecenia, a potem sprawdzać ich realizację i oceniać dyrektora placówki. 

Radny Paweł Wróblewski poprosił o doprecyzowanie, za co Kuratorium może rozliczać 
dyrektorów. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że może 
rozliczać za realizację programów opiekuńczo-wychowawczych. W razie potrzeby może 
również przeprowadzić kontrolę doraźną. 

Radny Ryszard Buczek wskazał, że kiedyś dla ucznia surową karą było przeniesienie do 
innej szkoły. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak poinformowała, że 
działanie takie może zostać przeprowadzone za zgodą kuratorium, jednak do ukończenia 
18 roku życia przez ucznia nie można go wydalić z jednej szkoły bez wskazania innej, ze 
względu na obowiązek szkolny. Przyznała, że przeniesienie jako kara było wcześniej często 
praktykowane, trudno jednak powiedzieć, czy jest to skuteczne. Może to być natomiast 
przeniesienie problemu ze szkoły do szkoły. Dzisiaj karę tego typu stosuje się bardzo 
rzadko. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podsumował, że w przypadku uczniów 
problematycznych, można przenieść ich do innej placówki. Zapytał, czy sąd może też orzec 
umieszczenie ucznia w ośrodku opiekuńczym. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak wyjaśniła, że najpierw 
próbuje się rozwiązać problem w szkole, we współpracy z rodzicami. Jeśli się to nie udaje 
można się zwrócić o pomoc do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Jeśli nie daje to 
efektów można zgłosić do sądu rodzinnego prośbę o przyjrzenie się sprawie. Sąd może 
nakazać nadzór kuratorski nad uczniem, uczęszczanie do Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii, a w najtrudniejszej sytuacji – pobyt w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym. 

Radny Ryszard Buczek zapytał, czy palenie (papierosów) w szkole jest problemem. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Krystyna Błasiak poinformowała, że 
uczniowie, którzy ukończyli 18 lat uważają się za dorosłych i palą, wychodząc poza teren 
szkoły. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zwrócił uwagę, że są to dorośli ludzie i nie 
można im tego zakazać. 
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W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował gościowi za 
udział w posiedzeniu.  

Radni uznali, że dysponują już wszystkimi informacjami, co pozwala na zakończenie 
kontroli. Przewodniczący Komisji zapowiedział, że do końca maja postara się przygotować 
sprawozdanie pokontrolne i zaproponować jego treść Komisji. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Zestawienie udzielonych przez miasto organizacjom pozarządowym dotacji 
w zakresie sportu (w sprawie BR.0012.11.4.2022, korespondencja 
nr UM.457199.2022). 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że pismo stanowi realizację 
wniosku pokontrolnego przyjętego uchwałą nr XXIX/613/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 
9 września 2021 r. w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego. Uchwała kończyła 
kontrolę w sprawie zasad nadzorowania wydatków związanych z finansowaniem 
stowarzyszeń sportowych. 

b) Pismo radnego Gabriela Bodziocha w sprawie protokołów RD Sikornik (w sprawie 
BR.0012.11.5.2022, korespondencja nr UM.465518.2022). 

c) Informacja w sprawie terminu przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu za 
2021 r. (w załączeniu, korespondencja nr UM.470440.2022). 

d) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 
2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.364359.2022). 

e) Korekta informacji o przebiegu wykonania planu finansowego złożona przez Teatr 
Miejski w Gliwicach (korespondencja nr UM.442977.2022). 

a) Informacja o stanie zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Gliwice w 2021 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.410352.2022) 

b) Ocena Stanu Sanitarnego miasta za rok 2021 przekazana przez Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną (w załączeniu, korespondencja nr UM.436343.2022). 

c) Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
na rok 2021 (w załączeniu, korespondencja nr UM.420447.2022). 

d) Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb 
związanych z realizacją tych zadań (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.399772.2022). 

e) Sprawozdanie z realizacji "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Gliwice na lata 2021-2025" (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.426432.2022). 

f) Analiza skarg, wniosków i petycji za I kwartał 2022 r. (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.461685.2022). 

g) Raport z wykonania w okresie 2019-2020 Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Gliwice na lata 2016-2020 (w załączeniu, korespondencja nr UM.391864.2022). 

h) Stan bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej za rok 2021 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.431306.2022). 

i) Szkolenie on-line "Komisja Rewizyjna i absolutorium" (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.453667.2022). 
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Protokoły i uchwały rad dzielnic: 

j) Protokół nr 44 posiedzenia Rady Dzielnicy Łabędy z 24 lutego 2022 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.423301.2022) 

k) Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Szobiszowice z 9 lutego i 2 marca 2022 r. 
(w załączeniu, korespondencja nr UM.473138.2022). 

l) Uchwała Rady Dzielnicy Łabędy nr 57/2022 z 7 kwietnia 2022 r. (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.478294.2022). 

Ad 3) Procedura absolutoryjna. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda poinformował, że ze względu na 
zapowiedziane przedłożenie „Sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r.” do końca 
kwietnia br., zmianie ulega przygotowany harmonogram prac. Posiedzenia Komisji odbędą 
się w dniach 10 i 17 maja 2022 r. Komisje stałe przedłożą Komisji Rewizyjnej swoje opinie 
w sprawie „Sprawozdania” w terminie do 16 maja 2022 r. 

(***) 

Komisja zatwierdziła protokół posiedzenia w dniu 1 marca 2022 r. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 10 maja 2022 r. (godz. 17.00). 
Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym.  

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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