
PROJEKT 

Nr korespondencji SOD 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 załącznika nr 3 do Statutu Miasta Gliwice (Dz. Urz. Woj. 
Śląskiego z 2018 r., poz. 8154), na wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej z 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, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BAFCD1E4-A947-4897-9CD5-CA953643793B. Projekt

 
 

 
 
 

 
 

 

  

 
  

 

 
 

    
    

    
 

  

Strona 1



Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2022 r. 

Wystąpienie pokontrolne

 z 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, 

rozpoczętej w dniu 31 stycznia 2022 r., a zakończonej w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

Wprowadzenie: 

Na mocy punktu 8 Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gliwice na 2022 r., stanowiącego 
załącznik do uchwały nr XXXII/690/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy 
Komisji Rewizyjnej na 2022 r., a także upoważnień Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice, członkowie 
Komisji Rewizyjnej: 

Radni: Ryszard Buczek, Tadeusz Olejnik, Adam Michczyński, Paweł Wróblewski oraz Zbigniew 
Wygoda 

przeprowadzili kontrolę 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. 

Jednostka kontrolowana: 

Urząd Miejski w Gliwicach 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Wydział Edukacji 

ul. Zwycięstwa 21 

44-100 Gliwice 

Kierownik jednostki: Prezydent Miasta Gliwice 

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w okresie od dnia 31 stycznia 2022 r., kiedy to 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował Prezydenta Miasta Gliwice o przystąpieniu do kontroli, do 
dnia 26 kwietnia 2022 r., kiedy Komisja Rewizyjna podjęła decyzję o zakończeniu prac i przystąpieniu do 
przygotowania sprawozdania pokontrolnego. 

Przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski z kontroli: 

Na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2022 r. Komisja Rewizyjna postanowiła przystąpić do przygotowania 
prac związanych z kontrolą, a do prowadzenia czynności kontrolnych wyznaczyć wszystkich członków 
Komisji. W dniu 27 stycznia 2022 r. Przewodniczący Rady Miasta upoważnił radnych do przeprowadzenia 
kontroli. W dniu 31 stycznia 2022 r. Komisja Rewizyjna skierowała do Prezydenta Miasta Gliwice informację 
o przystąpieniu do kontroli i poprosiła o udostępnienie radnym informacji w sprawie, a także możliwość 
zapoznania się z dokumentami oraz materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia kontroli. 

Pismem z dnia 2 lutego 2022 r. Przewodniczący Rady Miasta wystąpił w imieniu Komisji Rewizyjnej do 
Komendanta Miejskiego Policji z pytaniem o liczbę zdarzeń związanych z używaniem lub handlem 
narkotykami wśród nieletnich (uczniowie szkół podstawowych i średnich), a także osób pełnoletnich do 
21 roku życia (uczniowie szkół policealnych i studenci), jakie odnotowano w 2021 r. Odpowiedź Komendanta 
Miejskiego Policji przedstawiona została w piśmie z dnia 11 lutego 2022 r. Podano w niej dane liczbowe 
obrazujące liczbę postępowań prowadzonych przez Policję w 2021 r., w rozbiciu na ww. grupy wiekowe. 
Komisja zwróciła uwagę, że liczba postępowań wskazana przez Policję jest większa niż ta, o której 
informowała Zastępca Prezydenta Miasta w swoim piśmie. Komisja postanowiła rozwinąć ten wątek 
i zapoznać się z informacjami dotyczącymi monitorowania przez szkoły sytuacji związanych z narkotykami. 
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W tym celu w posiedzeniu Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r. udział wzięła Zastępca Naczelnika Wydziału 
Edukacji, która przedstawiła Komisji szczegółowe informacje w tym zakresie. 

Pismem z dnia 3 lutego 2022 r. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Zastępcy Prezydenta Miasta z prośbą 
o odpowiedź na następujące pytania: 

1) Czy w szkołach jest prowadzony monitoring sytuacji związanych z narkotykami i czy szkoły zgłaszają takie 
przypadki Wydziałowi Edukacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej, proszę o informację, ile było takich 
zgłoszeń w 2021 r. 

2) Czy, w przypadku zgłoszenia podejrzenia obecności narkotyków, funkcjonariusze Policji mogą wchodzić na 
teren szkoły i przeszukiwać rzeczy uczniów, bez obecności rodziców? 

3) Czy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych posiada dane związane z problemami psychicznym dzieci 
i młodych osób do 21 roku życia, takimi, jak depresje i próby samobójcze, z którymi, zdaniem Komisji, 
może wiązać się stosowanie używek? 

4) Czy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych posiada statystyki dotyczące używek wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej oraz ich leczenia? 

Zastępca Prezydenta Miasta Ewa Weber udzieliła Komisji odpowiedzi pismem z dnia 21 lutego 2022 r., 
w którym wyjaśniła, że w szkołach jest prowadzony monitoring sytuacji związanych z narkotykami, 
a większość placówek posiada procedury na wypadek obecności narkotyków. W roku 2021 szkoły nie zgłosiły 
do Wydziału Edukacji żadnej sytuacji związanej z narkotykami, niemniej jednak w jednostkach odnotowano 
sześć takich zdarzeń, o czym zostały poinformowane: Policja, Kuratorium Oświaty, Rodzice/Opiekunowie 
prawni, Sąd Rodzinny, Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. W przypadku zgłoszenia podejrzenia 
posiadania przez ucznia narkotyków, dyrektor placówki oświatowej zawiadamia rodziców nieletniego oraz 
Policję. Policja prowadzi swoje czynności w stosunku do ucznia w obecności rodziców, a jeśli to niemożliwe – 
w obecności innej osoby dorosłej, np. nauczyciela. 

Obecna na posiedzeniu Komisji w dniu 26 kwietnia 2022 r. Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji 
poinformowała, że jednostki oświatowe przygotowują procedury postępowania w sytuacjach związanych 
z narkotykami w ramach swoich programów opiekuńczo-wychowawczych. Programy te są przygotowywane 
przy udziale rodziców, uczniów i innych środowisk związanych ze szkołą. 

W zakresie dotyczącym Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Komisja została poinformowana, że 
Wydział nie gromadzi danych związanych z problemami psychicznymi, a korzysta z danych statystycznych 
udostępnionych przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, a także udostępnionych przez Policję. Wydział 
nie zbiera również informacji dotyczących używek wśród dzieci i młodzieży oraz ich leczenia. W realizacji 
Programu Wydział korzysta z informacji dostępnych publicznie, publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Powiatową Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną oraz Policję. Wydział korzysta także z danych przekazywanych przez organizacje 
pozarządowe, które realizują zadania wynikające z Programu. 

Na szczegółowe pytania radnych kontrolerów odpowiedzi udzieliła, na posiedzeniu w dniu 29 marca 
2022 r., Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Poinformowała, że Program jest 
realizowany w Gliwicach od wielu lat, a jego przygotowanie jest obowiązkiem ustawowym. Są w nim ujęte 
zadania miasta 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. Obok miasta, na polu profilaktyki aktywnie działają również organizacje 
pozarządowe. 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 uzależnionych dotkniętych ubóstwem 
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i wykluczeniem społecznym oraz integrowanie tych osób ze środowiskiem lokalnym z wykorzystaniem pracy 
socjalnej i kontaktu socjalnego. 

Raport z realizacji Programu w 2021 r., zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o przeciwdziałaniu 
narkomanii, został przedłożony Radzie Miasta Gliwice w dniu 29 marca 2022 r. 

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. członkowie Komisji Rewizyjnej podsumowali uzyskane w toku 
kontroli informacje i przyjęli, w drodze aklamacji, stanowisko w sprawie zakończenia kontroli oraz 
przystąpienia do sformułowania uwag pokontrolnych. 

W świetle uzyskanych informacji i wyjaśnień, Komisja Rewizyjna sformułowała następujące wnioski 
i zalecenia pokontrolne dla kontrolowanej jednostki: 

1) Komisja Rewizyjna zauważa, że nie wszystkie szkoły mają wdrożone, w ramach planów opiekuńczo-
wychowawczych, procedury postępowania w sytuacjach związanych z narkotykami. Komisja uznaje za 
pożądane, aby wszystkie gliwickie placówki oświatowe przygotowały takie procedury. 

2) Komisja Rewizyjna wskazuje, że w świetle obowiązujących przepisów, Prezydent Miasta nie ma 
instrumentów prawnych, aby ingerować w obowiązujące w placówkach oświatowych procedury 
postępowania w sytuacjach związanych z narkotykami i je egzekwować. 

3) W związku z docierającymi do członków Komisji Rewizyjnej informacjami rodziców uczniów 
o zgłaszanych przez nich organom ścigania sprawach związanych z narkotykami i braku należytej na 
nie reakcji, Komisja Rewizyjna proponuje wystąpienie przez Prezydenta Miasta z apelem do Komendanta 
Miejskiego Policji w Gliwicach o wnikliwe i konsekwentne realizowanie zadań w zakresie zwalczania 
przestępstw narkotykowych wśród uczniów. 

4) Komisja Rewizyjna uznaje, że w zakresie swoich kompetencji miasto należycie realizuje zadania związane 
z przeciwdziałaniem narkomanii. 

Niniejsze wystąpienie pokontrolne wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi Komisja przyjęła w dniu 
19 lipca 2022 r. następującym stosunkiem głosów: 4 radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z § 6 ust. 4 załącznika nr 3 do Statutu Miasta Gliwice pt. "Zasady i tryb działania Komisji 
Rewizyjnej", Rada Miasta Gliwice przyjmuje wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskami 
i zaleceniami pokontrolnymi w drodze uchwały. 

Na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2022 r. Komisja Rewizyjna zaakceptowała treść sprawozdania 
pokontrolnego z 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. 

W związku z powyższym, Komisja sformułowała wystąpienie pokontrolne i niniejszym projektem uchwały 
przedkłada je Radzie Miasta Gliwice. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BAFCD1E4-A947-4897-9CD5-CA953643793B. Projekt

 
 

  
 

  

  
    

 

      
 

Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Punkt 1
	Zalacznik 1 Punkt 2
	Zalacznik 1 Punkt 3
	Zalacznik 1 Punkt 4

	Uzasadnienie



