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BR.0012.1.3.2022 

Protokół posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 
w dniu 29 marca 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 Zdrowia i Spraw Społecznych 
Klaudia Bera. 

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 przypomniał, że do Komisji wpłynęły 
odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Ewy Weber oraz Komendanta Miejskiego Policji 
Marka Nowakowskiego na pytania Komisji w sprawie kontroli jw. Przewodniczący zwrócił 
uwagę na kwestię, że Policja ma prawo przeszukać ucznia, nawet bez obecności rodzica. 
W takiej sytuacji wystarczy obecność innej osoby dorosłej, np. nauczyciela. Wskazał także, 
że do końca marca do Rady Miasta powinien wpłynąć Raport z realizacji Programu. Następie 
oddał głos Zastępcy Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
poinformowała, że sprawozdanie, o którym wspomniał Przewodniczący Komisji, zostało 
dzisiaj podpisane przez Zastępcę Prezydenta Miasta i przekazane do Biura Rady Miasta, 
więc niebawem powinno wpłynąć do Komisji. Wyjaśniła, że Program jest realizowany od 
wielu lat, jego przygotowanie jest obowiązkiem ustawowym. Są w nim ujęte zadania gminy 
w zakresie przeciwdziałania narkomanii, a środki na realizację pochodzą z tzw. „funduszu 
korkowego”, czyli środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Aktualnie ma 
miejsce reforma dotychczasowej polityki – połączono profilaktykę dotyczącą 
przeciwdziałania narkomanii z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Zdaniem gościa 
jest to dobre posunięcie, ponieważ zadania te mają wiele wspólnych elementów. Obok 
miasta, na polu profilaktyki aktywnie działają organizacje pozarządowe, m.in.: Fundacja 
Arka Noego, Stowarzyszenie Szansa, Stowarzyszenie Familia. We współpracy 
z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami miasto realizuje zadania związane 
z pięcioma celami operacyjnymi. Te cele to: zwiększanie dostępności pomocy 
terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem, 
udzielanie pomocy psychospołecznej rodzinom, w których występują problemy narkomanii, 
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej 
w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, 
w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów oraz pozalekcyjnych 
programów opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, wspomaganie działań 
instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu 
problemów narkomanii oraz pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób 
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uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych 
osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego. 
Cele szczegółowe są także określone w Programie. Pani Naczelnik poinformowała także, że 
w 2021 r. uruchomiony został ważny projekt, czyli Dom Nadziei. Jest to poradnia 
uzależnień, która zapewnia także wsparcie edukacyjne i szkoleniowe oraz organizuje grupy 
wsparcia. Udało się również pozyskać nieruchomość przy ul. Traugutta z przeznaczeniem 
na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie 
wynikające z prowadzenia placówek wsparcia w formie podwórkowej (z elementami 
streetworkingu) wskazują, że jest potrzeba poszerzenia oferty w tym zakresie. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda podziękował za wypowiedź i wskazał, że 
Komisja podjęła kontrolę motywowana ciekawością, czy miasto wykorzystuje wszystkie 
dostępne narzędzia. Zdaniem Przewodniczącego, dostęp do alkoholu dla dzieci jest 
utrudniony, bo wiek jest sprawdzany w punktach sprzedaży, ale już narkotyki mogą kupić 
od kolegów. Zapytał gościa o wskaźniki, czy liczba uzależnień spada, czy rośnie. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
wyjaśniła, że dane pochodzą przede wszystkim z punktów konsultacyjnych, które są 
miejscem pierwszego kontaktu z osobą uzależnioną i jej rodziną i są porównywalne, nie 
ma skokowych różnic. Należy jednak wskazać, że pandemia Covid-19 trochę ograniczyła 
działania. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zapytał, czy nie widać nagłego wzrostu 
uzależnień dzieci i młodzieży związanego z pandemią i pozostawaniem w domu.  

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
poinformowała, że jest to raczej stała wielkość. Dodała także, że zmianą przepisów 
wprowadzone zostało dobre rozwiązanie, tj. możliwość wydatkowania środków 
z „korkowego” na uzależnienia behawioralne oraz przeciwdziałanie przemocy powiązane 
z profilaktyką. 

Radny Ryszard Buczek zwrócił uwagę, że w związku z niżem demograficznym, wskaźniki 
powinny trochę spadać. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera uznała, 
że są to dane do sprawdzenia, ale nie obserwuje się skokowych zmian. 

Radny Paweł Wróblewski uznał, że dane będzie łatwiej porównać, gdy dzieci na stałe 
wrócą do szkół, ponieważ w gronie rówieśników dostęp do narkotyków może być łatwiejszy. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zadał pytanie, czy stały trend utrzymuje 
się pomimo pandemii, gdy dzieci przebywały w domu. 

Radny Paweł Wróblewski zapytał, na czym polegają działania realizowane przez 
streetworkerów. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
poinformowała, że pierwszym krokiem był projekt unijny polegający na uruchomieniu 
placówek wsparcia dziennego w formie podwórkowej. Obecnie projekt jest kontynuowany 
z środków miasta – Fundacja Sport-Travel prowadzi 6 placówek dla 90 osób, a jej 
podopieczni osiągają sukcesy w różnych dziedzinach. W 2021 r. rozpoczęto również 
działania w zakresie streetworkingu wśród dzieci i młodzieży eksperymentującej 
z narkotykami. W tym obszarze działają dwie doświadczone organizacje pozarządowe: 
Fundacja Arka Noego oraz Fundacja Diakonii im. Matki Ewy – zatrudnieni doświadczeni 
streetworkerzy zapraszają młodzież do różnych aktywności bez narkotyków i udziału 
w zajęciach stacjonarnych. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przedstawił swoją opinię, że alkoholizm 
często wynosi się z domu rodzinnego, ale uzależnienie od narkotyków dotyka często dzieci 
z tzw. dobrych domów. 



 

 

3 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
potwierdziła, że tak jest w rzeczywistości. Z tej przyczyny streetworkerzy często pracują 
pod klubami, w których bawi się młodzież. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda potwierdził, że jest to zgodne z jego 
obserwacjami. Rodzice są często zajęci, zapracowani i dzieci nie mają z kim porozmawiać. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera dodała, 
że Ośrodek Interwencji Kryzysowej zauważył, że przemoc w rodzinie również dotyczy 
„dobrych domów”. 

Radny Ryszard Buczek uznał, że dzieci wynoszą różne rzeczy z domów rodzinnych, więc 
tylko współdziałanie rodziców, szkoły, organizacji, czy Kościoła może dać efekty. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda przypomniał, że w informacji Zastępcy 
Prezydenta Miasta jest mowa o braku zgłoszeń ze szkół na temat obecności narkotyków, 
a w piśmie Komendanta Miejskiego Policji poinformowano o 12 takich zgłoszeniach dot. 
uczniów. Zapytał, czy to wynika z tego, że część zgłoszeń trafiło bezpośrednio do Policji, 
czy szkoły nie zgłaszają takich zdarzeń do Urzędu Miejskiego. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
poinformowała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Zwróciła również uwagę na 
kwestię delikatności i roztropności pedagogów i specjalistów w działaniu, ponieważ czasem 
można takim działaniem wyrządzić więcej krzywdy. Część sytuacji może wynikać z 
początkowej próby rozwiązania problemu innymi metodami, a nie zgłaszając od razu 
sprawę na Policję. Szkoła może też czasem o takim postępowaniu nie wiedzieć. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda zaproponował radnym zaproszenie na 
kolejne posiedzenie Naczelnika Wydziału Edukacji, który mógłby przedstawić informacje 
na ten temat. Przekazał też, że zgadza się z opiniami gościa i wyraził podziw dla pracy 
streetworkerów. 

Radny Paweł Wróblewski zwrócił uwagę, że streetworkerzy, wchodząc w kontakty 
z młodzieżą, mogą się spotykać z podejrzeniami rodziców co do swoich zamiarów. 

Radny Adam Michczyński wskazał, że na Politechnice Śląskiej również zdarzają się 
sytuacje związane z narkotykami. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że większość z tych sytuacji ma 
miejsce w szkołach, a także, że warto byłoby się spotkać z Komendantem Policji i poprosić 
go o uszczegółowienie informacji przekazanych na piśmie. 

Radny Paweł Wróblewski wskazał, że za posiadanie narkotyków grożą wysokie kary. 
Być może nauczyciele i rodzice, wiedząc o tym, nie chcą zaszkodzić dzieciom. 

Przewodniczący Komisji Zbigniew Wygoda uznał, że dobro jednego stawia się tu 
przeciwko dobru drugiego, któremu brak reakcji może zaszkodzić. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
wskazała, że problemem jest także zaprzeczanie i brak świadomości dorosłych, że coś złego 
dzieje się z dziećmi. 

Radny Paweł Wróblewski zapytał, czy statystyki uwzględniają również dopalacze. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
wyjaśniła, że dopalacze są traktowane na równi z narkotykami i są zlecane w tym zakresie 
programy profilaktyczne. 

Radny Paweł Wróblewski zapytał, czy dopalacze są nadal sprzedawane legalnie jako 
produkty kolekcjonerskie, czy też coś się zmieniło w tej materii. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Klaudia Bera 
poinformowała, że o ile jej wiadomo, sprzedaż dopalaczy nadal jest możliwa. Dodała, że 
obserwuje się mody na różne środki. 
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Radny Adam Michczyński zwrócił uwagę, że czasem zwykłe lekarstwa są 
wykorzystywane jako środki do odurzania. 

W związku z brakiem kolejnych pytań, Przewodniczący Komisji podziękował gościowi za 
udział w posiedzeniu. 

Na tym zakończono procedowanie w tym punkcie porządku obrad. 

Ad 2) Sprawy bieżące. 

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 

a) Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Śródmieście w 2021 r. (w załączeniu, 
korespondencje nr: UM.368586.2022, UM.368581.2022, UM.368576.2022, 
UM.368566.2022, UM.368563.2022, UM.368562.2022, UM.368560.2022, 
UM.368550.2022, UM.368554.2022, UM.368540.2022).  

b) Uchwały Rady dzielnicy Łabędy nr 54, 55, 56 (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.319245.2022). 

c) Protokoły nr 42 i 43 Rady Dzielnicy Łabędy (w załączeniu, korespondencja 
nr UM.319734.2022). 

d) Protokoły posiedzeń Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia: 9 lutego, 15 marca, 
13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 13 lipca, 10 sierpnia, 14 września, 19 października, 
9 listopada 2021 r. (w załączeniu, korespondencje nr: UM.368586.2022, 
UM.368576.2022, UM.368566.2022, UM.368563.2022, UM.368562.2022, 
UM.368560.2022, UM.368559.2022, UM.368581.2022, UM.368540.2022, 
UM.368554.2022). 

e) Protokół Rady Dzielnicy Szobiszowice z dnia 12 stycznia 2022 r. (w załączeniu, 
korespondencja nr UM.328555.2022). 

Ad 3) Procedura absolutoryjna. 

Komisja ustaliła wstępny harmonogram prac absolutoryjnych. Pierwsze ze spotkań 
odbędzie się po wpływie do Rady Miasta „Sprawozdania z wykonania budżetu miasta 
Gliwice za 2021 r.” i zostanie na nie zaproszony Skarbnik Miasta. Jednocześnie do komisji 
stałych Rady Miasta zostanie skierowana prośba o przedłożenie opinii do „Sprawozdania”. 

(***) 

Termin kolejnego posiedzenia Komisji ustalono na 26 kwietnia 2022 r. (godz. 17.00). 
Posiedzenie odbędzie się w trybie stacjonarnym. Na posiedzenie zostanie zaproszony 
Naczelnik Wydziału Edukacji. 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

Protokołowała 

(-) Marta Stradomska 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(-) Zbigniew Wygoda 
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