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PROTOKÓŁ NR 6/2019 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 19.06.2019 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Propozycje programów zdrowotnych na 2020.   
2. Plan wydarzeń kulturalnych i sportowych na II półrocze 2019.   
3. Stan przygotowań do Dni Bierunia i Dożynek 2019.  
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie protokołu Nr 5/2019  z posiedzenia komisji w dniu 22.05.2019 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 o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.  
 
Wiceprzewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia: 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Do tematu propozycji programów zdrowotnych na 2020 wprowadziła Inspektor ds. Społecznych Anna 
Mokry. 
 
W dyskusji udział wzięli radni: Piotr Świerkosz, Krystyna Wróbel, Edward Andrzejczuk, Agnieszka 
Demska-Furgał. Radni wypowiedzieli się nt. programu zdrowotnego wczesnej diagnostyki 
nowotworów u dzieci, programu profilaktyki raka szyjki macicy, zapotrzebowanie na program 
profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, koszty programu, możliwość rozszerzenia 
programu o badania w kierunku cukrzycy. 
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące wniosek i stanowisko: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o przeanalizowanie zaproponowanych nowych 
projektów programów zdrowotnych pod kątem danych ilości osób objętych programem oraz kosztów 
realizacji (koszt jednostkowy i całkowity), by można było zapewnić funkcjonowanie z budżetu miasta 
na 2020 rok, przeprowadzenie konsultacji z lekarzami specjalistami pod kątem wskazań i potrzeby 
wdrażania programu oraz rozszerzenie programu III (wczesne wykrywanie ryzyka chorób układu 
krążenia wśród mieszkańców w wieku powyżej 20. roku życia) o badania pod kątem cukrzycy. Komisja 
wnioskuje o przygotowanie materiału na komisję sierpniową oraz rozeznanie kosztów.  
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za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
 
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna zapoznała się z propozycjami programów zdrowotnych na 2020 rok i kieruje 
do dalszych prac po realizacji wniosku komisji. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Ad 2 
 
Do tematu planu wydarzeń kulturalnych i sportowych na II półrocze 2019 r. wprowadził Zastępca 
Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury Adam Kondla oraz Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji Michał Żerdka.  
  
W dyskusji udział wzięli radni: Marcin Nyga, Agnieszka Demska-Furgał i Krystyna Wróbel. 
Poruszone zostały sprawy związane z brakiem określonych terminów niektórych imprez, imprezą 
„Łapacz Talentów”, narodowego czytania organizowanego podczas Dni Bierunia oraz możliwości 
zapisów na turnusy wakacyjne tenisa ziemnego. 
 
 
Ze względu na problemy techniczne głosowanie przeprowadzono w dalszej części posiedzenia.  
 
 
Ad 3 
 
Do tematu stanu przygotowań do Dni Bierunia i Dożynek 2019. wprowadziła Naczelnik Wydziału 
Promocji Miasta Joanna Figura.  
  
W dyskusji udział wzięli radni: Piotr Świerkosz i Damian Gerycki. 
Poruszone zostały sprawy związane z korowodem dożynkowym oraz ustawieniem agregatów 
prądotwórczych oraz odpowiedniego uziemienia agregatów.  
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanoiwska: 
 
 
Stanowisko 2 
Komisja Społeczna zapoznała się ze stanem przygotowań do Dni Bierunia i Dożynek w 2019 roku. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
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Stanowisko 3 
Komisja Społeczna zapoznała się z planem wydarzeń kulturalnych i sportowych na II półrocze 2019 r. 
 

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

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

a) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2019 rok „Szczepienia ochronne 
przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60. roku życia” 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Inspektor 
ds. Społecznych Anna Mokry. 

 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej na 2019 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60. roku 
życia”. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 

b) w sprawie powołania Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Dyrektor Muzeum 
Miejskiego (w organizacji) Agnieszka Szymula.   

 
Radny Marcin Nyga zaproponował na kandydata Burmistrza Miasta Krystiana Grzesicę.  
 
Stanowisko 4 
Komisja Społeczna proponuje do Rady Muzeum Miejskiego w Bieruniu (w organizacji) Burmistrza 
Miasta Krystiana Grzesicę.  
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum 
Miejskiego w Bieruniu (w organizacji). 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
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c) w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród 
ze specjalnego funduszu nagród 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Dyrektor Bieruńskiego 
Centrum Usług Beata Berger-Styga.  
 

W dyskusji udział wzięli radni: Marcin Nyga,  
Radni zadali pytania dot. przyczyny wprowadzenia zmian, źródeł finansowania zmian wynikających 
z treści uchwały, od którego miesiąca będą obowiązywać podwyżki, ile kwotowo wynosi 
1,5% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych (w związku z potrzebą zabezpieczenia 
na specjalny fundusz nagród na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze), 
sumaryczny koszt podwyżek w budżecie. 
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 5 
 

a) Realizacja wniosku komisji z dnia 20.02.2019 r. - rozwiązania usprawniające funkcjonowanie 
oświaty 

 
Radny Marcin Nyga zwrócił uwagę, ze materiał nie realizuje w pełni  wniosku. Zwrócił się 
o skonsultowanie zakresu materiału z przewodniczącą komisji, poszerzenie materiału i przedstawienie 
go w miesiącu sierpniu. 
 
Radni przyjęli następujący wniosek: 
 
Wniosek 2 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta i Bieruńskiego Centrum Usług poszerzenie 
materiału zawierającego rozwiązania usprawniające funkcjonowanie oświaty w porozumieniu 
z przewodniczącą Komisji Społecznej i przedstawienie materiału w sierpniu.  

 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
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Ad 6 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 5/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 22.05.2019 r.: 
 

za –  7 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   

 
Wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej 

 
 
           Krystyna Wróbel 


