PROTOKÓŁ NR 7/2018
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 22.08.2018 r.
w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu

Obecni:
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 protokołu).
Porządek posiedzenia:
1. Stan prac nad utworzeniem muzeum.
2. Realizacja wniosków za II kwartał 2018 r.
3. Opiniowanie projektów uchwał.
4. Sprawy bieżące.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 6/2018 z posiedzenia komisji w dniu 20.06.2018 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.
Przewodnicząca przywitała Burmistrza Miasta Krystiana Grzesicę, Dyrektor Bieruńskiego Centrum
Usług Beatę Berger-Styga, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Zofię Łabuś, Głównego specjalistę
ds. utworzenia Muzeum Miejskiego Agnieszkę Szymulę, przedstawiciela prasy lokalnej oraz członków
komisji. Zapytała radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad 1
Przewodnicząca komisji poinformowała o działaniach formalno-prawnych związanych z utworzeniem
muzeum miejskiego.
Stan prac nad utworzeniem muzeum przedstawiła i omówiła Główny specjalista ds. utworzenia
Muzeum Miejskiego Agnieszka Szymula.
Radny Henryk Mazgaj zapytał, czy została już podjęta decyzja dot. lokalizacji muzeum.
Główny specjalista ds. utworzenia Muzeum Miejskiego odpowiedziała, ze nie została podjęta decyzja
dot. siedziby muzeum. Zapewniła, że lokalizacja będzie dyskutowana na posiedzeniu Komisji
Społecznej oraz przed całą Radą Miejską. Poinformowała, że pierwsze działaniami jest przyjmowanie
obiektów – szukamy lokalizacji z magazynem, by móc przyjmować i przechowywać zbiory. Decyzja dot.
lokalizacji siedziby muzeum będzie dyskutowana na forum rady.
Radny Henryk Mazgaj zapytał, czy jest w okolicy jakaś lokalizacja spełniająca kryteria.
Główny specjalista ds. utworzenia Muzeum Miejskiego powiedziała, że kluczowe w tej kwestii będą
rozmowy z mieszkańcami miasta i radą miejską, by decyzja była podjęta wspólnie.
Radny Marcin Nyga stwierdził, że właściwym momentem na rozpoczęcie dyskusji nad lokalizacją
muzeum będzie chwila, z którą zostanie powołany dyrektor oraz rada muzeum oraz podał argumenty.
Radny Henryk Mazgaj zwrócił uwagę, że mieszkańcy dopytują o możliwość oddawania eksponatów.
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Główny specjalista ds. utworzenia Muzeum Miejskiego odpowiedziała, że taka możliwość będzie
od rozpoczęcia działalności muzeum, od 1 października, ponieważ na ten moment muzeum formalnie
nie jest powołane do życia.
Radny Marcin Nyga zaproponował rozłożenie stoiska informacyjnego na Dniach Bierunia i Dożynkach
dot. muzeum.
Burmistrz Miasta powiedział, że w drewnianym domku na rynku będą dostępne rzeczy, które można
zakupić w Bieruńskim Ośrodku Kultury, tam też mogą pojawić się informacje, że od 1 października
będzie możliwość przekazywania eksponatów. Wypowiedział się na temat prac związanych
z funkcjonowaniem muzeum.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy w przyszłym miesiącu zostanie opracowany regulamin muzeum.
Główny specjalista ds. utworzenia Muzeum Miejskiego odpowiedziała, że opracowanie regulaminu
jest zadaniem dyrektora muzeum. Poinformowała, że regulamin ustalany jest w porozumieniu
z burmistrzem.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy w przyszłam miesiącu zostanie podana informacja nt. lokalizacji
magazynu zewnętrznego muzeum.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że szukane są pomieszczenia, które będą spełniać wymagane kryteria.
Przewodnicząca komisji wypowiedziała się nt. szerokości planowanej działalności muzeum.

Opinia 1
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje przedstawiony stan prac nad utworzeniem muzeum.
za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 7 radnych.

Ad 2
Realizacja wniosków za II kwartał 2018 r.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy jest już znany termin utworzenia świetlicy na os. Chemików.
Burmistrz Miasta odpowiedział, że świetlica rozpocznie działalność od września br. Będzie ona
znajdować się w tych samych pomieszczeniach, w których znajduje się Dzienny Dom Pobytu Senior+.
Przewodnicząca komisji zapytała, czy odbyły się już jakieś rozmowy w temacie utworzenia biblioteki
powiatowej mediateki.
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury odpowiedziała, że Starosta Bernard Bednorz wyraził chęć
uczestnictwa w posiedzeniu komisji w tym temacie, w wyznaczonym terminie.
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Stanowisko 1
Komisja Społeczna zapoznała się z realizacją wniosków za II kwartał 2018 r.
za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.
W głosowaniu brało udział 8 radnych.

Przewodnicząca komisji ogłosiła 5-minutową przerwy w posiedzeniu

Ad 3
Komisja przystąpiła do zaopiniowania następujących uchwał:
a) w sprawie utworzenia instytucji kultury Gminy Bieruń o nazwie „Muzeum Miejskie
w Bieruniu (w organizacji)” oraz nadania jej statutu
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Główny specjalista ds. utworzenia Muzeum
Miejskiego Agnieszka Szymula.
Radny Marcin Nyga zapytała o istotne zmiany ze strony ministerstwa.
Główny specjalista ds. utworzenia Muzeum Miejskiego poinformowała, że ministerstwo zwróciło się
o zawężenie zakresu działania muzeum w rozdziale II oraz wprowadzenie zmian do składu rady
muzeum. Wyjaśniła wprowadzone zmiany.
Opinia 2
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie utworzenia instytucji kultury Gminy
Bieruń o nazwie „Muzeum Miejskie w Bieruniu (w organizacji)” oraz nadania jej statutu.
za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 7 radnych.

b) w sprawie nadania Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Dyrektur Bieruńskiego Ośrodka Kultury Zofia Łabuś.
Opinia 3
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania Statutu miejskiej instytucji
kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury.
za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 7 radnych.
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c) w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bieruń
Projekt uchwały przedstawiła i omówiła Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata BergerStyga.
Opinia 4
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia wysokości
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Bieruń
za – 6 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.
W głosowaniu brało udział 6 radnych.

Ad 4

Radny Edward Andrejczuk zwrócił się o interwencję w sprawie nieprzyjemnych zapachów
wydobywających się z sortowni odpadów Master
Burmistrz Miasta zapewnił, że zwrócimy się do firmy Master.
Przewodnicząca komisji zwróciła uwagę na potrzebę wykoszenia wałów rzeki mlecznej oraz kontroli
zadrzewienia wałów oraz przemalowania znaków poziomych na skrzyżowaniu ulic Kopcowej i Spyry
(intensywny kolor nieaktualnych linii)
Burmistrz Miasta poinformował o podjętych ustaleniach w sprawie koszenia wałów oraz kontroli
zadrzewień.

Ad 5
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół nr 6/2018 z posiedzenia komisji, które
odbyło się w dniu 20.06.2018 r.:
za – 7 głosów

przeciw – 0 głosów

wstrzym. – 0 głosów

Protokół został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu brało udział 7 radnych.
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Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Magdalena Kuźbińska
Przewodnicząca Komisji Społecznej

dr Barbara Panek-Bryła
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