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PROTOKÓŁ NR 11/2019 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 11.12.2019 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Opiniowanie projektu budżetu na 2020. 
2. Plan pracy komisji na 2020 r. 
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
4. Sprawy bieżące.  
5. Przyjęcie protokołu nr 10/2019 z posiedzenia komisji w dniu 20.11.2019 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.  
 
Burmistrz Miasta zwrócił się o wprowadzenie do porządku posiedzenia podjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2019/2020 oraz uzasadnił 
potrzebę jej podjęcia. 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie zaproponowaną przez Burmistrza Miasta zmianę 
wprowadzającą uchwałę. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła zmianę. 
 
Następnie Przewodnicząca komisja poddała pod głosowanie porządek posiedzenia wraz  
z zaproponowaną zmianą.    
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
 
Ad 1 
 
Projekt budżetu miasta na 2020 rok w zakresie działalności komisji przedstawiła i omówiła Skarbnik 
Miasta Dorota Przybyła.  
 
Następnie Przewodnicząca komisji oddała głos Pani Aleksandrze Skrzypulec, która w imieniu Rady 
Rodziców Przedszkola nr 1, Oddział Ściernie przy ul. Kamiennej 17 poinformowała o złożonym do 
Burmistrza Miasta piśmie oraz zwróciła się z prośbą o przeprowadzenia diagnozy potrzeb 
remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych placówki oraz określenie możliwości gminy na 
sfinansowanie tych potrzeb.  
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Przewodniczący Rady zapytał o ostatnio przeprowadzony remont w Przedszkolu oraz o uzupełnianie 
wyposażenia przedszkolnego.   
 
Dyrektor Przedszkola nr 1 Barbara Nieckarz poinformowała, że ostatni, generalny remont został 
przeprowadzony w 2013 r. w ramach szkód górniczych, a ponadto sukcesywnie malowane są przez 
konserwatora pomieszczenia w placówce.  
 
Przewodnicząca komisji zapytała o problem z kanalizacją w budynku przedszkola.  
 
Dyrektor P1 odpowiedziała, że została zlecona do wykonania przez BPIK Sp. z o.o. ekspertyza  
- telekinospekcja kanalizacji zewnętrzne i wewnętrznej, a w przypadku jej pozytywnych wyników 
dodatkowo zostanie przeprowadzone badanie instalacji wewnętrznej kanalizacji.  
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że w lutym 2020 r. zostało zaplanowane objazdowe 
posiedzenie komisji do przedszkolnych  placówek oświatowych, podczas którego radni będą mogli 
zapoznać się między innymi z potrzebami placówki.   
 
Następnie Przewodniczą komisji otworzyła dyskusję na temat projektu budżetu miasta na 2020 rok  
w działach będących w kompetencji komisji.  
 
W czasie dyskusji, w której udział wzięli radni: Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Stanisław Jurecki, 
Agnieszka Demska-Furgał, Krystyna Wróbel, Edward Andrejczuk, Damian Gerycki poruszono sprawy 
dotyczące: znacznego obniżenia budżetu na dziale kultura, kosztów ponoszonych przez BOK, zmiana 
cenników za wynajem obiektów jednostek BOK-u, wykorzystania zasobów lokalowych BOK, wpływu 
obniżenia budżetu BOK na jego funkcjonowanie - organizacja tylko 1 imprezy masowej w roku, 
rezygnacja z festynów dzielnicowych, połączenie Dożynek z festynem rodzinnym, zmiany cen za 
wynajem obiektów, ograniczenie prac remontowych, działalności BOK i zajęć organizowanych przez 
jednostki BOK, wynajmu sal BOK, wpływu obniżenia budżetu Muzeum Miejskiego (w organizacji) na 
jego funkcjonowanie – ograniczenie działalności wystawienniczej i wydawniczej, wpływu obniżenia 
budżetu BOSiR na jego funkcjonowanie - zmiana cenników za wynajem obiektów i organizację imprez 
sportowych, Karty Mieszkańca Bierunia, wprowadzenia opłaty za korzystanie z obiektów sportowych 
przez kluby sportowe, planowanego zatrudnienia na nowym obiekcie Centrum Homera, dochodów i 
wydatków dotyczących pomocy społecznej i rodziny, realizacji wyjazdów śródrocznych dla klas III 
szkół podstawowych, środków na pomoce dydaktyczne, propozycji zmiany regulacji wynagradzania 
nauczycieli, świadczeń dla nauczycieli z funduszu socjalnego.  
  
Szczegółowych odpowiedzi na poruszane kwestie i pytania udzielili Skarbnik Miasta, Dyrektor 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury, Dyrektor Muzeum Miejskiego (w organizacji), Dyrektor Bieruńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Dyrektor MOPS, Dyrektorzy SP 1 i 3.   
 
Przewodnicząca komisji ogłosiła 10 minutową przerwę w posiedzeniu komisji.  
Przewodnicząca komisji wznowiła posiedzenie komisji po przerwie.   
 
Komisja Społeczna w podsumowaniu dyskusji w temacie projektu budżetu na 2020 rok przyjęła 
następujące wnioski oraz stanowisko: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta aby w budżecie na rok 2020 przeznaczyć na 
realizację wyjazdów śródrocznych dla dzieci klas III 80 000 zł, a środki te przesunąć z dodatków 
motywacyjnych. 
 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
 
Wniosek 2  
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o ujęcie w budżecie gminy Bieruń na 2020 rok 
wykonania audytu organizacyjno-finansowego wszystkich placówek oświatowych działających na 
terenie gminy Bieruń i będących w jej kompetencji w celu racjonalizacji kosztów utrzymania oświaty 
w mieście.  
Audyt obejmowałby:  

 weryfikację arkuszy organizacyjnych,  

 wykonanie analizy porównawczej pomiędzy placówkami oświaty,  

 analizę bieżących kosztów utrzymania oświaty z wyszczególnieniem kosztów utrzymania 

infrastruktury,  

 realizację planów finansowych sposobu wykorzystania środków budżetowych, 

 dostosowanie organizacji szkół, w tym wielkości oddziałów do sytuacji demograficznej, 

 organizację zajęć pozalekcyjnych,  

 analizę opłacalności przekazywania podmiotom zewnętrznym wybranych zadań związanych  

z funkcjonowaniem oświaty,  

 przegląd struktury zatrudnienia 

oraz wykonanie prognozy skutków wprowadzenia nowych rozwiązań i standaryzacji.    
Źródło finansowania z dodatków motywacyjnych.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
 
 
Wniosek 3 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o wykonanie analizy wykorzystania zasobu 
lokalowego Bieruńskiego Ośrodka Kultury w celu optymalizacji kosztów. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
 
 
Wniosek  4 
Komisja Społeczna, z uwagi na sytuację związaną z obniżeniem dochodów bieżących i wzrostem 
wydatków bieżących w projekcie budżetu na 2020 rok, wnioskuje do Dyrektor Bieruńskiego Centrum 
Usług o rozpoczęcie procedury zmiany regulacji wynagrodzenia nauczycieli i zmniejszenie puli na 
nagrody z 1,5% na ustawowy 1% i przeznaczenie kwoty  50.0000 zł na remont 2 pomieszczeń  
w Przedszkolu nr 2, w których wydawane są posiłki oraz 30.000 zł na remont  kaplicy cmentarnej. 
 

za – 4 głosy  przeciw – 3 głosy  wstrzym. – 1 głos 

Komisja przyjęła wniosek większością głosów.  
 
 
Wniosek 5 
Komisja Społeczna wnioskuje do Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług aby we wzorze wyliczenia puli 
na dodatki motywacyjne zamienić z 7 % na 4 %.   
 

za – 4 głosy  przeciw – 4 głosy   wstrzym. – 0 głos 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości.  
Przewodnicząca komisji ogłosiła 5 minutową przerwę. 
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Przewodnicząca komisji  wznowiła posiedzenie komisji po przerwie. 
 
Wniosek 6  
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o wprowadzenie zmiany w sposobie wyliczenia 
puli środków na dodatek motywacyjny z 7% na 4,5%, z przeznaczeniem na rezerwę na wynagrodzenia 
dla nauczycieli oraz na realizację wniosków przegłosowanych a dotyczących audytu w szkołach  
i Zielonej Szkoły. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
 
 
Stanowisko 1  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt budżetu na rok 2020 w zakresie kompetencji Komisji 
wraz z zaproponowanymi wnioskami. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Ad 2  
 
Członkowie komisji zapoznali się oraz omówili plan pracy komisji na 2020 rok. 
Po przeprowadzeniu dyskusji w temacie komisja przyjęła następujące stanowisko. 
 
Stanowisko 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje Plan pracy Komisji Społecznej na 2020 r.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 

 
 

Ad 3 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał:  
 

a) w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Bieruniu nr XII/1/2019 z dnia 31.10.2019 r. 
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. 

b) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 
wsparcia, z wyłączeniem mieszkania chronionego. 
 

Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem ich podjęcia przedstawił Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała.  
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby w miarę możliwości projekty uchwał przed ich podjęciem 
konsultować z Nadzorem Prawnym, w celu uniknięcia ich zakwestionowania przez Nadzór  
już po uchwaleniu przez Radę Miejską.  
Burmistrz Miasta poinformował, że jest to robione i niestety mimo, iż uchwały przygotowywane są  
z największą starannością i rzetelnością, można zauważyć tendencję wzrostową, na co ma wpływ 
wiele czynników.   
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Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej 
w Bieruniu nr XII/1/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich 
pobierania. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
Opinia 2  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem mieszkania chronionego. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 

c) w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 
sportowe. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Inspektor ds. Społecznych Anna 
Mokry. 
  
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Burmistrz Miasta oraz Inspektor ds. Społecznych 
udzielili odpowiedzi na pytania radnych: Marcina Nygi, Agnieszki Demskiej-Furgał, Edwarda 
Andrejczuka, po czym członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
  
Opinia  3  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania 
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 

d) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 
2019/2020 

 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Usług przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji komisja przegłosowała przedmiotową uchwałę  
 
Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2019/2020 
 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Ad 4 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała o piśmie od Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenie  
z Komisji Społecznej przedstawiciela, który będzie brał udział w pracach komisji powołanych  
do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych, stypendiów sportowych  
i nagród sportowych na rok 2020.  
 
Radny Marcin Nyga zaproponował jako kandydata na przedstawiciela w pracach komisji Walentego 
Boblę, który przyjął propozycję. 
 
Radna Krystyna Wróbel zgłosiła kandydaturę radnego Stanisława Jureckiego, który nie wyraził zgody 
na kandydowanie.  
 
Wobec braku dalszych propozycji, członkowie komisji przegłosowali następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 3 
Komisja Społeczna wyznacza Walentego Boblę jako przedstawiciela Komisji Społecznej do udziału w 
pracach komisji powołanych do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych, 
stypendiów sportowych i nagród sportowych na rok 2020.  
 

(Stanowisko przyjęto większością głosów)  
 
 
 
Ad 5 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 10/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 20.11.2019 r.: 
 

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

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

Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
           dr Barbara Panek-Bryła 

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


