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PROTOKÓŁ NR 1/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 19.01.2022 r.  

w trybie zdalnym. 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Plan wydarzeń kulturalnych i sportowych w 2022 r. 

2. Ferie 2022. 

3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 

społecznie użytecznych w 2022 roku. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Przyjęcie Protokołu nr 11/2021 ze wspólnego posiedzenia Komisji Stałych z dnia 24.11.2021 r. 

oraz przyjęcie Protokołu nr 12/2021 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 1.12.2021 r. 

 

Przewodnicząca Komisji Barbara Panek-Bryła otworzyła posiedzenie Komisji Społecznej, które  

w związku ze stanem epidemii oraz stosownie do zapisów art. 15 zzx ust. 3 ustawy z dnia  

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, odbyło się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów 

informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams. 

Na podstawie informacji uzyskanej z systemu eSesja stwierdziła, że liczba zalogowanych radnych 

pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie wniosków. Przywitała wszystkich 

uczestniczących zdalnie w posiedzeniu komisji oraz zapytała czy wszyscy radni otrzymali 

zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi do porządku 

posiedzenia.  

 
Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji przeszła do merytorycznych punktów posiedzenia.  
 
Ad 1 
Temat „Plan wydarzeń kulturalnych i sportowych w 2022 r.” przedstawili Dyrektor Bieruńskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka oraz Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Joanna 

Lorenc.  

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Maria Sitko, Dariusz Czapiewski, Przewodnicząca Komisji 

Stanisław Jurecki oraz Krystyna Wróbel poruszono kwestie dotyczące m.in.: daty festynu w Ścierniach, 

organizacji GOL Championship, zasięgu tych zawodów, daty spotkania z tradycją wielkanocną, 

warsztatowych spotkań o kulturze, koncertu operetkowego, międzynarodowego dnia bajek. 

Na poruszone kwestie odpowiedzi udzielili Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury, Burmistrz Miasta 

Krystian Grzesica, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

 

Stanowisko 1 

Komisja Społeczna zapoznała się z planem wydarzeń kulturalnych i sportowych na rok 2022. 

 za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów     Brak głosu – 1 radny 

Stanowisko przyjęte jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
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Ad 2 
Temat „Ferie 2022” przedstawili Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Dyrektor Bieruńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali Przewodniczący Rady oraz radna Krystyna Wróbel poruszono 
kwestie dotyczące m. in.: grupy wiekowej, do której adresowane są półkolonie Bieruńskiego Ośrodka 
Kultury, sposobu reklamowania zajęć organizowanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
terminów oraz odpłatności wyjazdów na narty. Na poruszone kwestie odpowiedzi udzielili Dyrektor 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
Stanowisko 2 

Komisja Społeczna zapoznała się z planem Ferii na rok 2022. 

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

Stanowisko przyjęte jednogłośnie, przy 9 głosach za.  
 
Ad 3  
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wykonywania prac społecznie 
użytecznych w 2022 roku. 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
 
W czasie dyskusji głos zabrała Przewodnicząca Komisji, która poruszyła kwestię dotyczącą 
wnioskowania o większą ilość osób. Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2022 roku. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
Ad 4 
W sprawach bieżących, jako jedyny zgłosił się Przewodniczący Rady. Złożył wniosek, aby zwrócić 
uwagę na kwestie oświetlenia zarówno obok pomnika św. Walentego, jak również w ścisłym centrum, 
na Rynku, gdzie wydarzenia związane z odpustem św. Walentego się toczą. Zwrócił również uwagę na 
oświetlenie rzeźby Matki Bożej przy Rynku. 
 
Ad 5 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół Nr 11/2021 ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Stałych, które odbyło się w dniu 24.11.2021 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół Nr 12/2021 z posiedzenia Komisji 
Społecznej z dnia 1.12.2021 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
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Przewodnicząca Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknęła posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:   
Justyna Kasperczyk        
 

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

dr Barbara Panek-Bryła 


