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PROTOKÓŁ NR 10/2019 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 20.11.2019 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 
2. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. 
3. Realizacja wniosków za III kwartał 2019 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące.  
6. Przyjęcie protokołu nr 9/2019 z posiedzenia komisji w dniu 23.10.2019 r.   

 
 
 
Przewodnicząca komisji Barbara Panek-Bryła 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.  
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia. 
Z uwagi na problemy techniczne głosowano przez podniesienie ręki. 
 

za – 6 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. –  0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ok godz. 16:03 przybył spóźniony radny Walenty Bobla. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych. 
 
Ad 1 
 
Temat Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiła Dyrektor Bieruńskiego 
Centrum Usług Beata Berger-Styga.  
 
Ok godz. 16:05 przybyła spóźniona radna Agnieszka Demska-Furgał. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. 
 
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Stanisław Jurecki, 
Agnieszka Demska-Furgał, Krystyna Wróbel poruszono kwestie dotyczące realizacji wniosków  
z diagnozy pedagogicznej,  zmiennych wpływających na wyniki diagnozy pedagogicznych, wyjazdów na 
Zielone Szkoły, pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół podstawowych, wykładów dla 
rodziców w tematach dotyczących problemów psychologiczno-pedagogicznych uczniów, akcji 
organizowanych w szkołach tj. zbiórki makulatury i baterii, zajęć w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, godzin funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, projektów unijnych 
realizowanych w szkołach, testów 3 i 8 klasistów, nauczania indywidualnego, zimowych półkolonii, 
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wzmocnienia współpracy bieruńskich szkół podstawowych ze szkołą w Gundelfingen, złożonych 
projektów w ramach programu międzynarodowego przy współpracy ze szkołą z Gundelfingen.    
 
Szczegółowych odpowiedzi na poruszane kwestie i pytania udzielili Dyrektor Bieruńskiego Centrum 
Usług, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Gabriela Lipińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 
Elżbieta Adamowska oraz Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł.  
 
Przewodniczący Rady Marcin Nyga złożył wniosek o przygotowanie na Komisję w miesiącu grudniu 
szacunkowej analizy finansowej wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał złożyła wniosek aby przygotować rozeznanie możliwości zapewnienia 
opieki podczas wyjazdu na Zieloną Szkołę przez SP nr 1 i SP nr 3. 
 
 
Po zakończeniu dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowiska i wnioski: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Wniosek 1  
Komisja Społeczna wnosi o przygotowanie na Komisję w miesiącu grudniu szacunkowej analizy 
finansowej wyjazdu dzieci na Zieloną Szkołę.  
 

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

(wniosek przyjęto jednogłośnie, przy 8 głosach za) 
 
 

Wniosek 2  
Komisja Społeczna wnioskuje o przygotowanie rozeznania możliwości zapewnienia opieki podczas 
wyjazdu na Zieloną Szkołę przez SP nr 1 i SP nr 3. 
 

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

(wniosek przyjęto jednogłośnie, przy 8 głosach za) 
 
 
 

Ad 2 
 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 omówił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała. 
 
Po dyskusji, w której głos zabrali radni Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Krystyna Wróbel  
i poruszano sprawy dotyczące kosztu Programu w 2020 r., wprowadzonych zmian w Programie, 
zjawiska spożycia alkoholu, asystenta rodziny, niebieskiej karty, członkowie komisji przystąpili do 
zaopiniowania projektu uchwały:   
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a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 

  
 Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.   
 
 
Ad 3 
 
Przewodnicząca Komisji poprosiła o omówienie realizację wniosku nr 1 dotyczącego wyznaczenia 
miejsc parkingowych dla nauczycieli przy Szkole Podstawowej  nr 3.  
 
Zastępca Burmistrza poinformował, że ze względów prawnych i z uwagi na przepisy ruchu drogowego  
takie miejsca można wyznaczyć, jednakże ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom korzystającym z tego ciągu komunikacyjnego, w tym w szczególności uczniom szkoły - 
wniosek został rozpatrzony negatywnie. Dodał również, że nauczyciele mają możliwość parkowania na 
parkingu przy osiedlu, który oddalony jest od szkoły ok. 2-3 minuty, a w godzinach porannych jest  
w połowie pusty.  
 
Po dyskusji, w której udział wzięli radni: Damian Gerycki, Stanisław Jurecki, Marcin Nyga oraz 
Dyrektor SP 3 Elżbieta Adamowska członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 2  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację wniosków za III kwartał 2019 r. 

 
 (stanowisko przyjęto większością głosów, przy 6 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się) 
 
 
Ok. godz. 17:25 posiedzenie komisji opuścił radny Walenty Bobla.  
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.  
 
 
Ad 4 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:  
 

a) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami uprawnionymi na 2020 rok 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Inspektor ds. Społecznych Anna 
Mokry.  
 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię:  
 
 
 

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

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 2 głosy 
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Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2020 rok. 

(opinię przyjęto jednogłośnie)  
 
 
 

b) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń 
w warunkach domowych" 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Inspektor ds. Społecznych Anna 
Mokry.  
 
Ok. godz. 17:30 na posiedzenie komisji wrócił radny Walenty Bobla. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych.  
 
Inspektor ds. Społecznych udzieliła odpowiedzi na zadane przez radne: Barbarę Panek-Bryła i Krystynę 
Wróbel pytania.  
 
Po dyskusji członkowie przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 3  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej na 2020 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci 
niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych". 

(opinię przyjęto większością głosów, przy 7 głosach za i 1 wstrzymującym się) 
 
 
 

c) w sprawie powołania siódmego członka Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu  

(w organizacji) 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Dyrektor Muzeum Miejskiego  
(w organizacji) Agnieszka Szymula. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
uchwały:  
 
Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie powołania siódmego członka Rady 
Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) 
 

 
 

(opinię przyjęto jednogłośnie, przy 8 głosach za) 
 
 
 

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

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

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Ad 5 
 
Radni nie zgłosili w tym punkcie żadnych spraw. 
 
 
Ad 6 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 9/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 23.11.2019 r.: 
 

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

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

Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
           dr Barbara Panek-Bryła 


