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PROTOKÓŁ NR 5/2017 

z posiedzenia Komisji Społecznej  

w dniu 17.05.2017 r. 

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 4/2017 z posiedzenia komisji w dniu 19.04.2017 r.  
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2016r.  
3. Realizacja wniosków za I kwartał 2017 r.   
4. Sprawy bieżące. 

 
Przewodnicząca komisji Barbara Panek – Bryła otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej. Na 
podstawie listy obecności stwierdziła, że liczba obecnych na sali radnych pozwala na prawomocne 
obradowanie, podejmowanie wniosków, opinii i stanowisk.  
Przewodnicząca przywitała radnych, Burmistrza Krystiana Grzesicę Zastępcę Burmistrza Sebastiana 
Macioła, Skarbnik Miasta Dorotę Przybyłę, Dyrektorów: BCU, BOSiR, BOK, MOPS, Naczelnika Wydziału 
Komunikacji Społecznej oraz przedstawiciela prasy lokalnej Pana Zbigniewa Piksę. 
Zapytała radnych, czy wnoszą ewentualne uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
 
Ad 1 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół nr 4/2017 z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 19.04.2017 r. 
 

za –  9 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
W głosowaniu brało udział 9 radnych. 
 
 
Ad 2 
Skarbnik Miasta przedstawiła i omówiła wydatki i dochody w zakresie działalności: 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Bieruńskiego Centrum Usług, , Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
 
Przewodnicząca komisji zapytała, z czego wynika wykonanie w jednostce dochody wykonawcze 
jednostki budżetowej Gimnazjów. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, iż wykonanie wynika z projektów unijnych. 
 
Przewodnicząca komisji zapytała, z czego wynika wykonanie dochodów w tytule „zielone lekcje”. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, iż dochody planowane są na początku roku jest ogłaszany przetarg, 
„zielone lekcje” planowane są dla wszystkich dzieci, lecz nie wszystkie wyjeżdżają. 
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Przewodnicząca komisji zapytała ile dzieci nie pojechało na „zielone lekcje”. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że z Sp. nr 3 ok. 20 dzieci, z Sp.nr 1 nie pojechało więcej dzieci.  
 
Przewodnicząca komisji zapytała z jakich względów dzieci nie pojechały na „zielone lekcje”. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że głównie są to powody zdrowotne, względy osobiste, więź 
emocjonalna dziecka z rodzicem.  
 
Przewodnicząca komisji zapytała, z jakiego tytułu otrzymaliśmy dopłatę do subwencji oświatowej. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że wynika to z otrzymania dodatkowych środków, które otrzymaliśmy w 
zeszłym roku. 
 
Skarbnik Miasta powiedziała, że dodatkowa kwota subwencji jest poprzedzana wnioskiem przez BCU. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, czy z puli zapomogi zdrowotne, szkolenia dla nauczycieli są 
wypłacane urlopy zdrowotne i ile obecnie osób z tego korzysta. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że urlop zdrowotny nie jest wypłacany z zapomóg, jest naliczany zgodnie 
z kartą nauczyciela na jednorazowe zapomogi dla nauczycieli, a urlopy zdrowotne są finansowane w 
ramach wynagrodzenia.  
 
Przewodnicząca komisji zapytała Dyrektora MOPS, z czego wynika wykonanie w rozdziale 852.12 
wzrost o 266 %. 
 
Dyrektor MOPS odpowiedział, że są to świadczenia niezależnie pobrane. 
 
Przewodnicząca komisji zapytała o dodatek energetyczny, który był nieplanowany w budżecie.  
 
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że są to wydatki związane z ustawą, która dotyczy wypłat dodatków 
dla mieszkańców w okresie zimowym.  
 
Dyrektor BOK przedstawiła i omówiła wykonanie dotacji. 
 
Naczelnik Wydziału KS przedstawił i omówił realizację dotacji. 
 
Przewodnicząca komisji zapytała czy wszystkie dotacje zostały rozliczone szczególnie te dotyczące 
klubów sportowych. 
 
Naczelnik Wydziału KS odpowiedział, że zgodnie z uchwałą Rady wszystkie sprawozdania zostały 
złożone w terminie, zostały zweryfikowane i zatwierdzone. 
 
Przewodniczący RM zapytał, dlaczego zadanie inwestycyjne dotyczące budowy ul. Chemików jest 
prowadzone przez wydział KS. 
 
Skarbnik Miasta odpowiedziała, że wydział KS nie prowadzi rozliczenia inwestycji jest odpowiedzialny 
za kwestie formalne przygotowanie umowy, przekazanie środków oraz fizyczne i techniczne rozliczenie 
tych środków.  
 
Przewodniczący RM zapytał jak układa się współpraca w przypadku realizacji tych inwestycji czy 
pełniony jest nad tym nadzór.  
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Zastępca Burmistrza odpowiedział, że przymierzając się do realizacji podobnego zadania dotyczącego 
przebudowy ul. Remizowej jesteśmy w bieżącym kontakcie merytorycznym. W przypadku przebudowy 
ul. Chemików ten kontakt był słabszy. 
 
Przewodniczący RM powiedział, że w umowie dotacji powinny być zawarte tematy, które powinniśmy 
sobie zagwarantować. Nie tylko wgląd do dokumentacji. 
 
Opinia 1 
Komisja społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2016 
rok w zakresie działalności: BCU, BOSiR, BOK, MOPS, KS. 
 

za –  9 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Opinia została przyjęta jednogłośnie. 
W głosowaniu brało udział 9 radnych. 
 
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 3 minutową przerwę.  
 
Ad 3  
 
Przewodnicząca Komisji odczytała wniosek do realizacji związany z gazetą „Rodnią” i poprosiła Pana 
Piksę o przedstawienie jego realizacji.  
 
Pan Zbigniew Piksa poinformował, iż większość spraw, które zawarte były we wniosku nie jest w jego 
kompetencjach, ponieważ jest osobą wykonawczą, a nie decyzyjną. Tematy, które są w jego 
kompetencji wprowadził np. podpisywanie tekstów, podniesienie zawartości merytorycznej pisma. 
Stały termin publikacji jest do ustalenia z Radnymi np. 7-10 dni po sesji. Kwestie ceny nie należą do 
jego kompetencji. Obawia się, że po podniesieniu ceny gazety jej sprzedaż może spaść.  
 
Przewodniczący RM zapytał, czy Naczelnik KS uzupełni wypowiedź Pana Piksy. 
 
Naczelnik KS powiedział, że kwestie formalne związane z wydawaniem „Rodni”, umowy, płatności 
należą do kompetencji BOK. Jeżeli chodzi o wydział to jest w stałym kontakcie z Panem Piksą. 
 
Przewodniczący RM powiedział, że w złożonym wniosku należy uwzględnić termin realizacji. 
Zaproponował termin listopadowych komisji.  
 
Radny Piotr Świerkosz powiedział, że czas jaki był przeznaczony na realizacje wniosku został 
zmarnowany. Sądzi, że wskazanie terminu realizacji nic nie da, jeżeli niestworzony zostanie zespół 
odpowiedzialny za jego realizację. Uważa, że tym wnioskiem nie miał, kto się zająć.  
 
Radny Henryk Mazgaj powiedział, że na komisji, na której była przedstawiona strategia promocji 
miasta był zgłoszony wniosek o rozszerzenie tej strategii o opinie, wskazanie, co należy zmienić w 
gazecie „Rodnia” Trzeba zdecydować czy czekamy na propozycje firmy, czy już w tej chwili dokonujemy 
zmian.  
 
Wiceprzewodnicząca RM zapytała, kiedy będzie przedstawiona opinia firmy dotycząca gazety 
„Rodnia”. 
 
Naczelnik Wydziału KS odpowiedział, że na majowej sesji. Na komisji finansów zostanie przedstawiony 
projekt uchwały w sprawie strategii.  
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Wiceprzewodnicząca RM powiedziała, że powinien zostać powołany trzyosobowy skład do oceny 
opinii z firmy. 
 
Radny Stanisław Jurecki zapytał czy do tej pory wszyscy autorzy, którzy wypowiadali się w gazecie 
mieli za to zapłacone. 
 
Pan Zbigniew Piksa powiedział, że nie mieli płacone, cena gazety nie jest zmieniana od dwudziestu lat. 
 
Radny Stanisław Jurecki powiedział, że uważa, iż zbyteczne jest w gazecie „Rodnia” wprowadzanie 
honorariów dla autorów wypowiadających się w gazecie.  
 
Przewodniczący RM powiedział, że podtrzymywał będzie swój wniosek, aby go podjąć tylko ze 
wskazaniem terminu. Sceptycznie podchodzi do powołania składu osobowego do oceny opinii gazety. 
 
Wiceprzewodnicząca RM zaproponowała, aby wniosek przedstawiony był na komisji w sierpniu lub 
wrześniu.  
 
Radny Edward Andrzejczuk powiedział, że popiera wniosek Przewodniczącego, w którym zawarty by 
był konkretny program naprawczy gazety „Rodnia”. 
 
Zastępca Burmistrza powiedział, że wskazanie terminu we wniosku uważa za zasadne, co do 
powołania zespołu jest przeciwny oraz nie używałby sformułowania program naprawczy, gdyż to 
wskazuje od razu na to, że gazeta jest zła.  
 
Radna Maria Sitko zapytała, czy aby na pewno wprowadzanie jakichkolwiek zmian jest dobrym 
pomysłem.  
 
Pan Zbigniew Piksa powiedział, że dobrym terminem na zmiany w gazecie będzie koniec roku, 
ponieważ wtedy będzie planowany budżet. Apeluje o ostrożność w modyfikowaniu tego typu gazety 
gdyż sprzedaje ona 90 % nakładu.  
 
Radny Edward Andrejczuk powiedział, że powinien to być termin październikowej komisji. 
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że termin październikowy byłby terminem przedstawienia treści 
wniosku. 
 
Radny Stanisław Jurecki powiedział, że nie rozumie, dlaczego mają być wypłacane pieniądze ludziom, 
którzy być może nie są tym zainteresowani. 
 
Zastępca Burmistrza powiedział, że wniosek nie narzuca zmiany ceny, jest to propozycja, która po 
przedstawieniu zmian będzie jeszcze do przedyskutowania. 
 
Wniosek 1  
Komisja Społeczna w sprawie perspektywy rozwoju gazety „Rodnia” proponuje: 

1. Ustalić stały termin publikacji gazety, 

2. Podnieść cenę gazety wraz ze zwiększeniem zawartości merytorycznej, 

3. Podpisywać artykuły, 

4. Oznaczyć punkty kolportażu, 

5. Zapewnić stałe, comiesięczne fundusze na honoraria autorów, 

6. Poprawić zawartość merytoryczną czasopisma, 

7. Rozważyć zmiany Layout’u, 
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8. Rozważyć prowadzenie wersji internetowej. 

9. Zmian należy dokonać w jednym terminie, 

I wnioskuje do Burmistrza Miasta Bierunia, aby na Komisji w miesiącu listopadzie przedstawić, jakie 
zmiany związane z rozwojem gazety „Rodnia” zostaną wdrożone od stycznia 2018 roku. 
 

za –8 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 1 głosów 

 
Wniosek został przyjęty większością głosów. 
W głosowaniu brało udział 9 radnych. 
 
Ad 4  
 
Radny Piotr Świerkosz zwrócił się z prośbą o wcześniejsze otrzymywanie materiałów na komisje i sesje, 
ponieważ są wysyłane Radnym zbyt późno. 
 
Zastępca Burmistrza powiedział, że jest to pewne utrudnienie np. na komisje finansów niektóre 
zmiany są wprowadzane dzień przed komisją, materiały są przygotowywane przez pracowników 
następnie poprawiane, do tego dochodzi bieżąca praca urzędu.  
 
Przewodniczący RM powiedział, że można rozważyć prace komisji, co dwa tygodnie. 
 
Radny Edward Andrejczuk powiedział, że można by było wysyłać materiały w trakcie ich powstawania 
na bieżąco.  
 
Przewodniczący RM powiedział, że wysyłka materiałów w sposób przedstawiony przez Radnego 
Andrejczuka spowodowałaby chaos.  
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że temat wysyłki materiałów oraz zmiany terminów komisji 
będzie do przedyskutowania. Zwróciła się do Burmistrza, aby w miarę możliwości materiały były 
wysyłane w możliwie najszybszym terminie.  
 
Radny Piotr Świerkosz powiedział, że powrót do prac komisji, co dwa tygodnie tym bardziej utrudniłby 
pracę urzędowi i wysyłkę materiałów. W chwili obecnej jest to tylko prośba, jako Radny chciałby pełnić 
swój mandat do samego końca odpowiedzialnie. 
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła Dyrektor BCU o przedstawienie zakończonej rekrutacji do 
przedszkoli.  
 
Dyrektor BCU przedstawiła i omówiła bieżącą sytuacje przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli. 
Poinformowała, że wszystkie dzieci zostały przyjęte do przedszkoli i wszystkie placówki są zapełnione.  
 
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że kolejny rok budynek przy ul. Chemików 39 jest w pełni 
obsadzony. Budynek nie był remontowany od wielu lat, jest w nim duszno, w zeszłym roku miała 
miejsce awaria instalacji ogrzewania. Dzieci uczęszczające do tego budynku mają gorsze warunki niż 
pozostałe uczęszczające do nowych budynków.  
 
Dyrektor BCU powiedziała, że rozmawiała z rodzicami tych dzieci, które uczęszczały do tego budynku 
i byli zadowoleni. Awaria ogrzewania była, ale udało się ją naprawić w okresie ferii w momencie, kiedy 
dzieci było mało.  
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Przewodnicząca Komisji powiedziała, że Radni nigdy nie mieli okazji sprawdzić czy w tym budynku jest 
izolacja w piwnicach. Małe pomieszczenia, wąskie przejścia to dość trudne warunki do przebywania 
dla dzieci.  
 
Przewodniczący RM zapytał Dyrektor BCU, jakie są potrzeby remontowe budynku. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że zakończenie wymiany ogrzewania, która częściowo została zrobiona, 
izolacje, z pomieszczeniami trudno będzie cokolwiek zrobić, ponieważ nie da ich się powiększyć.  
 
Przewodniczący RM powiedział, że był pewien, że jak wybudowano dwa nowe przedszkola to te przy 
ul. Chemików 39 zostanie zamknięte. Jednak w chwili obecnej widać, że potrzeby są, aby ten oddział 
funkcjonował. Temat remontu budynku powinien być przedyskutowany. 
 
Dyrektor BCU powiedziała, że brak miejsc w przedszkolach wiąże się również z tym, że została 
zmieniona reforma szkolnictwa i wszystkie sześciolatki muszą zostać w przedszkolu. 
 
Zastępca Burmistrza powiedział, że Gmina stara się, aby wszystkie dzieci zostały przyjęte do 
przedszkoli na trenie miasta. Stan budynku jest nie najlepszy, zlecając audyty energetyczne budynków 
użyteczności publicznej trzeba będzie wziąć pod uwagę również ten budynek, jednak to nie zmieni 
pojemności sali. Rodzice wolą, aby dziecko chodziło do przedszkola ze swojego rejonu niż było 
dowożone do innej części miasta, bo to wiąże się z utrudnieniami. 
 
Przewodniczący RM zapytał, na której Komisji można by było przedyskutować temat budynku.  
 
Zastępca Burmistrza powiedział, że w chwili obecnej jest dużo ogłoszonych przetargów, oraz dużo 
bieżącej pracy i aby przedyskutować temat budynku za dwa miesiące.  
 
Wiceprzewodnicząca RM zapytała czy filie przedszkoli w Bieruniu Bijasowice i Czarnuchowice też są w 
pełni obłożone.  
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że budynki te są również przepełnione w chwili obecnej w każdym 
budynku przedszkoli w Bieruniu jest komplet dzieci.  
 
Radny Henryk Mazgaj zapytał czy jest możliwość wysłania dzieci sześcioletnich do budynku szkoły nr 
1 gdzie będzie przeprowadzana modernizacja, czy jest to technicznie możliwe i czy przepisy na to 
pozawalają.  
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że w Sp. nr 1 jest na tą chwile zmianowość i nie planuje się tam 
dodatkowych sali dydaktycznych natomiast, jeżeli chodzi o przepisy to również nie jest to możliwe. 
 
Wniosek 2 

Komisja Społeczna zwraca się, aby temat potrzeb remontu budynku oddziału przedszkola przy 

ul. Chemików 39 był dodatkowo omówiony na Komisji w miesiącu sierpniu. 
 

za –9 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
W głosowaniu brało udział 9 radnych. 
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Przewodnicząca Komisji zapytała czy jest przygotowana siatka godzin szkół po wprowadzonej zmianie 
reformy szkolnictwa.  
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że opinie arkuszy wróciły z Kuratorium żadnych uwag nie było. 
 
Przewodniczący RM zapytał, czy zostanie utrzymana ciągłość nauczania wychowawców i nauczycieli 
przedmiotowych klas od 4- 8. 
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że na tą chwile nie odpowie na to pytanie, ponieważ takie dane będą 
dopiero dostępne na spotkaniach z Radami Pedagogicznymi. 
 
Przewodniczący RM zapytał, kiedy będzie Pani Dyrektor posiadała informacje na temat ciągłości 
nauczania.  
 
Dyrektor BCU odpowiedziała, że na koniec czerwca. 
 
Plan realizacji roku niemieckiego przedstawił i omówił Naczelnik Wydziału KS. 
 
Radny Stanisław Jurecki zapytał czy w tym roku przypada rocznica współpracy z Francją.  
 
Naczelnik Wydziału KS odpowiedział, że w tym roku przypada dziesięciolecie, przyjeżdżają mieszkańcy 
Meung Sur Loire do Bierunia.  
 
Przewodniczący RM poprosił naczelnika wydziału KS o przesłanie przedstawionego materiału 
wszystkim Radnym.  
 
Przewodnicząca Komisji zapytała o termin rozpoczęcia termomodernizacji w Sp.nr 1 oraz zwróciła 
uwagę na nieuporządkowany teren zieleńca wzdłuż Sp.nr 1 w stronę basenu. 
 
Burmistrz odpowiedział, że podpisanie umowy planowane jest na początku czerwca w chwili obecnej 
prowadzone jest postępowanie przetargowe, a temat nieuporządkowanego terenu przekaże do 
wydziału.  
 
Radna Maria Sitko poprosiła o utwardzenie terenu przystanku przy ul. Skalnej, gdyż jest tam bagno, a 
wysiadają tam dzieci z autobusu szkolnego. 
 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że miasto stara się, aby estetyka była na równym poziomie, lecz 
wszystkich terenów nie da się zrobić od razu. Stopniowo w miarę możliwości będą realizowane prośby 
radnych.  
 
Przewodniczący RM poinformował o mającym odbyć się w Imielinie turnieju SQUASH oraz zaapelował 
do Radnych o uczestnictwo.  
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: Renata Stolecka     
 

               Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

Barbara Panek – Bryła  


