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PROTOKÓŁ NR 7/2017 

z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 23.08.2017 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 

 

 

Obecni: 

Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu). 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 6/2017 z posiedzenia komisji w dniu 21.06.2017 r.  
2. Wolontariat w mieście. 
3. Realizacja wniosków za II kwartał 2017 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał.  
5. 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. Przewodnicząca przywitała członków komisji, Burmistrza Miasta Krystiana 
Grzesicę, Zastępcę Burmistrza Sebastiana Macioła, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Piotra Ćwiękałę, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Zofię Łabuś, Naczelnika Wydziału Komunikacji 
Społecznej Przemysława Majora, Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Krystynę Czajowską oraz 
przedstawicieli mediów. Zapytała radnych, czy wnoszą ewentualne uwagi do porządku posiedzenia. 
Zaproponowała wykreślenie punktu 4 porządku posiedzenia, z uwagi na brak uchwał do opiniowania. 
 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Ad 1 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół nr 6/2017 z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 21.06.2017 r.: 
 

za –  7 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
W głosowaniu brało udział 7 radnych. 
 
 
Ad 2 
 
Przewodnicząca komisji wprowadziła do tematu dot. wolontariatu.  
 
Temat wolontariatu w mieście przedstawili i omówili Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Piotr Ćwiękała oraz Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Krystyna Czajowska. 
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała czy dzieci, które wyjeżdżają do hospicjum i  DPS muszą być 
z opiekunem i mieć podpisaną zgodę rodziców na wyjazd. 
 



 

2 

 

Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług odpowiedziała, że każdy wyjazd ze szkoły musi mieć pełną 
dokumentację. Dzieci muszą posiadać zgody rodziców na wyjazd oraz musi im towarzyszyć opiekun.  
 
Radna Krystyna Wróbel powiedziała, że na terenie Bierunia funkcjonują zespoły charytatywne przy 
kościołach oraz zespół osób współuzależnionych przy MOPS. Zdaniem radnej, w Bieruniu brakuje 
scentralizowania wolontariatu - określenia ilości osób świadczących pomoc oraz potrzebujących 
pomocy. Zaproponowała stworzenie Centrum Wolontariatu, np. przy MOPS.  
 
Przewodnicząca komisji zgodziła się z radną. Powiedziała, ze brakuje osoby, która łączyłaby 
wolontariuszy i osoby potrzebującej pomocy. Zapytała, czy w MOPS jest w tej chwili osoba, która 
kojarzyłaby osoby potrzebujące z wolontariuszami.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że tymi sprawami mógłby się zająć 
koordynator Świetlic Wsparcia Dziennego. Jeśli byłaby potrzeba rozszerzenia działań, MOPS zwróciłby 
się o zatrudnienie dodatkowej osoby. 
 
Przewodnicząca komisji zaproponowała przyjęcie następującego wniosku: Komisja Społeczna 
wnioskuje do Burmistrza Miasta o utworzenie Centrum Wolontariatu przy MOPS oraz 
przeprowadzenie akcji promującej wolontariat.  
 
Radna Krystyna Wróbel zaproponowała rozpocząć od stworzenia rejestru/bazy osób potrzebujących 
i wolontariuszy.  
 
Radny Stanisław Jurecki zauważył potrzebę lepszego rozreklamowania budynku MOPS. 
 
Przewodnicząca komisji zgodziła się z sugestią radnego. Przekazała informację, że w sprawie 
ustawienia tablicy kierującej do budynku MOPS przeprowadziła już rozmowę z dyrektorem ośrodka. 
 
Zastępca Burmistrza zwrócił uwagę, że zasadnym jest najpierw rozeznanie potrzeb. Jeżeli potrzeby 
okażą się na tyle duże, to zastanowimy się nad utworzeniem Centrum Wolontariatu, co będzie wiązało 
się z większymi kosztami.   
 
Przewodnicząca komisji odczytała ponowie propozycję treści wniosku: Komisja Społeczna wnioskuje 
do Burmistrza Miasta o utworzenie rejestru osób potrzebujących i wolontariuszy. 
 
Radny Henryk Mazgaj powiedział, że dla ludzi potrzebujących nie trzeba tworzyć Centrum 
Wolontariatu. Potrzebujący zgłaszają się do MOPS albo są zauważani przez nauczycieli w szkołach. 
Zdaniem radnego najbardziej potrzebny jest spis osób chętnych do udzielania pomocy.  
 
Przewodnicząca komisji odpowiedziała, że działalność wolontariatu polega na kojarzeniu ludzi, którzy 
potrzebują pomocy z tymi, którzy mogą tej pomocy udzielić.  
 
Radny Edward Andrejczuk stwierdził, że słowo „rejestr” jest źle odbierane. Zaproponował utworzenie 
banku informacji nt. potrzeb i możliwości promocji i rozwoju wolontariatu w gminie Bieruń. 
 
Radny Marcin Nyga zapytał o opinię Dyrektora MOPS. 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedział, że MOPS na dzień dzisiejszy realizuje 
to zadanie przez koordynatora świetlic. 
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Radny Edward Andrejczuk nawiązując do wypowiedzi Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej powiedział, że powinniśmy ocenić możliwości i wypracować metody promujące 
wolontariat. 
 
Burmistrz Miasta stwierdził, że możliwość zgłaszania zapotrzebowania na wolontariat jest bardzo 
ważnym elementem. Powiedział, że nie wszyscy potrzebujący zgłaszają się do MOPS. Dobrze byłoby 
mieć jedno, centralne miejsce, w którym można zgłaszać swoje potrzeby, chęć pomocy. Mieszkańcy 
powinni być informowani o takim miejscu. Zaproponował, jako zrobienie pierwszego kroku, 
utworzenie banku danych, a na komisji w przyszłym roku zastanowić się nad potrzebą utworzenia 
Centrum Wolontariatu. 
 
Radna Krystyna Wróbel zaproponowała przyjęcie wniosku o rozreklamowanie w lokalnych mediach 
powstania bazy danych dot. wolontariatu.  
 
Przewodnicząca komisji odczytała propozycję treści wniosku: Komisja Społeczna wnioskuje 
do Burmistrza Miasta o utworzenie banku danych osób potrzebujących i wolontariuszy oraz 
jednocześnie o promocję akcji. 
 
Radny Henryk Mazgaj zaproponował utworzenie centrum kojarzenia osób potrzebujących 
i wolontariuszy, by mieszkańcy bez problemu mogli zrozumieć treść wniosku. 
 
Przewodnicząca komisji przypomniała radnemu, że jest to zadanie akcji promującej.  
 
Burmistrz Miasta powiedział, że radni w tej chwili pracują tylko nad brzmieniem wniosku. Kwestią 
realizacji wniosku będzie szczegółowy jego opis w taki sposób, by był czytelny odbiór przez 
mieszkańców.  
 
Przewodnicząca komisji podsumowała wypowiedź Burmistrza Miasta stwierdzając, że komisja 
powinna wnioskować o utworzenie bazy danych osób potrzebujących i wolontariuszy oraz promocję 
akcji. 
 
Radna Krystyna Wróbel zaproponowała przyjęcie wniosku o powstanie bazy danych określających 
potrzeby w zakresie wolontariatu i osób chętnych do pracy (potencjalnych wolontariuszy). 
 
Przewodnicząca komisji stwierdziła, że wniosek zaproponowany przez radną Krystynę Wróbel został 
wyrażony innymi słowami, ale jest taki sam. Odczytała ponownie treść wniosku: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o utworzenie bazy danych osób potrzebujących 
oraz potencjalnych wolontariuszy, a także o promocję akcji.  
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
W głosowaniu brało udział 7 radnych. 
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Ad 3 
 
1. Realizację wniosku z 17 maja 2017 r. dot. potrzeb remontu budynku oddziału przedszkola przy 

ul. Chemików 39 przedstawił Burmistrz Miasta. 
 
Przewodnicząca komisji powiedziała, że formułując wniosek w miesiącu czerwcu, radna miała na myśli 
przede wszystkim problemy izolacji i odwodnienia budynku. Z przedstawionych materiałów wynika, 
że wymiana izolacji poziomych i pionowych wykracza poza remonty bieżące. 
 
Burmistrz Miasta przypomniał, że za niedługo radni będą decydować o kształcie budżetu na 2018 r. 
  
Radny Marcin Nyga powiedział, że w materiałach widać realizację wniosku komisji, a problem budynku 
przedszkola został zdiagnozowany. 
 
Radny Henryk Mazgaj zapytał Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług o prognozowaną ilość dzieci 
na kolejne 3 lata. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług odpowiedziała, że nie znamy liczby dzieci, które zostaną 
zapisane do przedszkola, natomiast coraz więcej rodziców 3-latków decyduje się na zapisania dziecka 
do przedszkola. Gdybyśmy mieli przyjąć wszystkie dzieci urodzone, miejsca w przedszkolach może 
zabraknąć. 
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała, czy są wykonywane bieżące remonty - wymiana dywanu, 
odmalowanie ścian. Zdaniem radnej w przyszłym budżecie należy zabezpieczyć pieniądze na projekt 
rozbudowy tego przedszkola. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług odpowiedziała, że w tym roku, w czasie wakacji zostały 
odmalowane pomieszczenia, wymieniona wykładzina oraz drzwi. Powiedziała, że w przedszkolu nie 
ma złych warunków, tylko są ciasne pomieszczenia. 
 
Przewodnicząca komisji przypomniała, że w tym roku miała miejsce awaria ogrzewania, które 
następnie zostało wymienione. 
 
Radny Marcin Nyga stwierdził, że wniosek możemy zaproponować na komisji, na której będzie 
omawiany budżet.  
 
 
2. Realizację wniosku z 17 maja 2017 r. dot. perspektywy zmiany rozwoju gazety „Rodnia” 

przedstawił Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej. Odniósł się do kwestii związanych 
z terminem publikacji nowej wersji gazety, podpisywania artykułów przez autorów, wypłaty 
honorarium za artykuły, lay-outu gazety oraz utworzeniu profilu gazety na portalu 
społecznościowym. 

 
 
3. Realizację wniosku z 21 czerwca 2017 r. dot. Dni Bierunia i Dożynek przedstawiła Dyrektor 

Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
 
Przewodnicząca komisji zapytała o poletka dożynkowe, na których rolnicy mogliby się zaprezentować. 
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Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury odpowiedziała, że rolnicy nie wykazali chęci zrobienia poletek. 
Rolnicy będą brali udział w korowodzie, będą zrobione banery, 5 koron, dekoracja sceny oraz bramy 
wjazdowej. 
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała, czy w tym roku będzie konkurs koron. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury odpowiedziała, że w tym roku nie będzie konkursu. Będzie 
pokaz koron bez wręczania nagród, zgodnie z postanowieniem rolników. 
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała o motyw śląski. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury odpowiedziała, że motyw śląski będzie występował każdego 
roku. W związku z połączeniem Dni Bierunia i Dożynek, w korowodzie będą brali udział rolnicy.  
 
Radny Stanisław Jurecki zapytał o reklamę Dni Bierunia i Dożynek, która wisiała na wjeździe 
do Bierunia i została ściągnięta.  
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury wyjaśniła, że na starym banerze zostały wyklejone informacje 
o zespołach, które będą występować z okazji Dni Bierunia i Dożynek. Forma baneru nie zgadzała się 
z systemem identyfikacji wizualnej, co spowodowało konieczność jego ściągnięcia. 
 
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej poinformował, iż zgodnie z uchwałą dot. systemu 
identyfikacji wizualnej, wszelkiego rodzaju grafiki związane z organizacją imprez w mieście muszą 
spełniać wytyczne, które zostały wskazane w uchwale.  
 
Przewodnicząca komisji przypomniała, że system identyfikacji wizualnej został przyjęty uchwałą, więc 
nie powinno dochodzić do takich pomyłek w mieście. Prośba o szybkie wywieszenie plakatów 
i banerów zgodnych z systemem identyfikacji wizualnej.  
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna zapoznała się z realizacją wniosków za II kwartał 2017 r. 
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
W głosowaniu brało udział 7 radnych. 
 
 
Ad 4 
 
Punkt został wykreślony z porządku posiedzenia, z uwagi na brak uchwał do opiniowania. 
 
 
Ad 5 
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała o ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu oraz informacja 
dot. szczepień osób powyżej 60 r.ż. 
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Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej odpowiedział, że konkurs został rozstrzygnięty. Umowa 
powinna zostać sfinalizowana do końca tygodnia. Po podpisaniu umowy ruszy akcja informacyjna.  
 
Radna Krystyna Wróbel zaproponowała podanie informacji o szczepieniach do wiadomości emerytów 
i rencistów oraz w kościołach. 
 
Przewodnicząca komisji podkreśliła, że szczepienia powinny się odbyć jak najszybciej. 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
  
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała: 
Magdalena Kuźbińska      

Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 

Barbara Panek-Bryła 


