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PROTOKÓŁ NR 3/2019 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 20.03.2019 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:    

1) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018,    

2) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018,   
3) Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

za rok 2018,   
4) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu za rok 2018,    
5) Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.    

2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie protokołu Nr 2/2019  z posiedzenia komisji w dniu 20.02.2019 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. Przewodnicząca przywitała wszystkich, którzy przybyli 
na posiedzenie komisji oraz zapytała radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.  
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia: 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek powiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawił w formie prezentacji 
multimedialnej i omówił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała.  
 
W dyskusji udział wzięli radni: Stanisław Jurecki, Damian Gerycki, Barbara Panek-Bryła, Agnieszka 
Demska-Furgał, Krystyna Wróbel oraz Marcin Nyga.  Poruszone zostały sprawy związane z osobami 
korzystającymi z pomocy ośrodka pomocy społecznej, zapotrzebowaniem na prowadzenie Domu 
Seniora w części nowobieruńskiej oraz całodobowym domem pomocy społecznej. Radni zapytali 
również o ściągalność wobec dłużników alimentacyjnych, mieszkania chronione, organizację szkoły 
dla rodziców, przydział lokalu na działalność Klubu Seniora, asystenta rodziny, zapotrzebowanie 
na  świetlice dla dzieci i młodzieży oraz o koszty związane z pieczą zastępczą. 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące opinie: 
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Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018   
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny za rok 2018 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2018 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bieruniu za rok 2018 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Opinia 5 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje ocenę zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o podjęcie działań w temacie rozpoczęcia starań 
budowy całodobowego Domu Pomocy Społecznej w powiecie. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
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Wniosek 2 
Komisja Społeczna wnioskuje do Przewodniczącej Komisji Społecznej, by zaprosić radnych powiatowych 
na posiedzenie komisji w miesiącu kwietniu w temacie całodobowego Domu Pomocy Społecznej. 
 

za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek. 
 
Ad 2 
 
Członkowie komisji przystąpili do zaopiniowania projektu uchwały: 
 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Bieruń oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 
1 września 2019 roku 
 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług 
Beata Berger Styga.   
 

W dyskusji udział wzięli radni: Barbara Panek-Bryła oraz Agnieszka Demska-Furgał. Poruszone zostały 
sprawy związane z planami zajęć dzieci na przyszły rok szkolny. Przewodnicząca komisji zwróciła się 
o przesłanie informacji w ww. temacie po przeprowadzeniu analizy arkuszy. 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące opinie: 
 
 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Komisja w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz określenia granic 
obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku 
 

za – 3 głosów  przeciw – 3 głosy  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja większością głosów przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała o szkody powstałe po ostatnich nawałnicach w budynkach 
P3, strzelnicy sportowej, zgłosiła dziurę na ul. Krakowskiej przy progu zwalniającym przy sklepie 
rybnym oraz zapytała o koszty wycen planowanych koncepcji strzelnicy. 
 
Burmistrz Miasta odpowiedział na pytania radnej dot. szkód powstałych w wyniku nawałnicy oraz 
poinformował o podpisanym zleceniu na usunięcie ubytków w drogach. W sprawie wycen 
planowanych koncepcji strzelnicy zwrócił się o zadanie pytania Naczelnikowi Wydziału Inwestycji 
i Remontów na sesji Rady Miejskiej.  
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Ad 4 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 2/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 23.01.2018 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:          
Magdalena Kuźbińska   

 
Przewodnicząca Komisji Społecznej 

 
 
          dr Barbara Panek-Bryła 


