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PROTOKÓŁ NR 1/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 22.01.2020 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Plan ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. 
2. Plan wydarzeń sportowych i kulturalnych na I półrocze 2020. 
3. Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Bieruń na 

rok 2020. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące.  
6. Przyjęcie protokołu nr 11/2019 z posiedzenia komisji w dniu 11.12.2019 r.   

 
 
Wiceprzewodnicząca komisji Krystyna Wróbel otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej. 
Na podstawie listy obecności stwierdziła, że liczba obecnych na sali radnych pozwala na prawomocne 
obradowanie oraz podejmowanie wniosków. Przywitała wszystkich, którzy przybyli na posiedzenie 
komisji oraz zapytała radnych czy wszyscy radni otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym 
porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi do porządku posiedzenia.  
 
Wiceprzewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Temat Plan ferii zimowych dla dzieci i młodzieży przedstawili i omówili: Dyrektor Bieruńskiego 
Centrum Usług Beata Berger-Styga, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał 
Żerdka, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Joanna Lorenc. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Krystyna Wróbel, Agnieszka Demska-Furgał, Marcin 
Nyga, Stanisław Jurecki, Edward Andrejczuk poruszono m.in. sprawy dotyczące: półkolonii 
zorganizowanych w szkołach, ferii zorganizowanych przez BOSiR, ferii zorganizowanych przez BOK 
opinii dyrektorów na temat zorganizowanych ferii, pomysłów na ferie na przyszły rok, ewentualnego 
wykorzystania trenerów/zawodników z klubów sportowych do pomocy przy organizacji zajęć podczas 
ferii, organizacji półkolonii przez MOPS.  
 
Dyrektorzy: Bieruńskiego Centrum Usług, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury udzielił odpowiedzi i wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.  
 
Komisja Społeczna w podsumowaniu dyskusji w temacie Plan ferii zimowych dla dzieci i młodzieży 
przyjęła następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje plan i przebieg ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. 
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za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Ad 2 
 
Do tematu Planu wydarzeń kulturalnych i sportowych na I półrocze 2020 r. wprowadzili: Dyrektor 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka oraz Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury Joanna Lorenc.   
 
W dyskusji udział wzięli radni: Stanisław Jurecki, Krystyna Wróbel, Marcin Nyga, Agnieszka Demska-
Furgał poruszono kwestie między innymi dotyczące: wydarzeń sportowych zaplanowanych przez 
BOSiR, imprez cyklicznych organizowanych przez BOK - noworocznego koncertu, Orszaku Trzech 
Króli, odpustu św. Walentego, Dni Teatru, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Nocy Świętojańskiej,  
Dni Bierunia, kosztów i organizacji (przy zaangażowaniu sponsorów, radnych i lokalnego 
społeczeństwa) festynów osiedlowych na ul. Granitowej, na Ścierniach oraz w Bijasowicach,   
wypracowania jednolitego modelu dla organizacji festynów osiedlowych, zmiana modelu imprezy Dni 
Bierunia. 
 
Po zakończeniu dyskusji komisja przyjęła następujący wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje o wypracowanie nowego modelu finansowania festynów na  
ul. Granitowej, w Bijasowicach i na Ścierniach uwzględniających aktualną sytuację gminy  
oraz  uwzględnienie ich w planie wydarzeń kulturalnych. 
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

Komisja przyjęła wniosek większością głosów.  
 
 
Ad 3 
 
Temat Roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Gminie Bieruń na 
rok 2020 przestawiła w formie uchwały Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry. 
 
Po zakończonej dyskusji, w której głos zabrali radni: Krystyna Wróbel, Marcin Nyga komisja 
zaopiniowała przedmiotową uchwałę: 
 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
 
 
Ad 4 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 



 

3 
 

 
a) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół  

i przedszkoli na rok 2020. 
 

Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług (BCU) Beata Berger-Styga przedstawiła projekt uchwały wraz 
z jej uzasadnieniem.  
 
Dyrektor BCU udzieliła odpowiedzi na pytania radnych: Krystyny Wróbel, Stanisława Jureckiego,  
a następnie członkowie komisji przegłosowali projekt uchwały. 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2020. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Następnie Wiceprzewodnicząca komisji zaproponowała przegłosowanie omawianego wcześniej 
stanowiska dotyczącego planu wydarzeń sportowych i kulturalnych na I półrocze 2020 r. 
 
Stanowisko 2 
Komisja Społeczna zapoznała się z planem wydarzeń sportowych i kulturalnych na I półrocze 2020 r. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Ad  5 
 
Przewodniczący Rady zapytał Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług o dziurę budżetową w oświacie 
oraz o zaplanowaną na luty korektę środków.    
 
Dyrektor BCU poinformowała, że sytuacja od grudnia się nie zmieniała, nadal w budżecie brakuje  
2 mln zł. Dodała również, że sytuacja zapewne zmieni się w ciągu roku, gdy pojawią się oszczędności  
i zostaną wprowadzone rozwiązania zaproponowane przez radnych min. obniżenie dodatków 
motywacyjnych dla nauczycieli. Natomiast informacja w sprawie korekty środków winna pojawić się 
w II połowie lutego.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała na jakim etapie jest zlecenie wykonania audytu 
organizacyjno-finansowego.   
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że jest przygotowywane zapytanie ofertowe na wykonanie tego 
audytu. 
 
 
 
Ad 6 
 
Wiceprzewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 11/2019  z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 11.12.2019 r.: 
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za –  8 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 0 głos 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:          
Anna Wilk   
 

Wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
      Krystyna Wróbel      


