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PROTOKÓŁ NR 7/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 17.08.2022 r.  

 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawozdanie z działalności BOSiR. 

3. Realizacja wniosków Komisji za II kwartał 2022 r. 

4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w gminie 

Bieruń” do Uchwały nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w 

sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń, 

b) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 

terenie Miasta Bierunia, 

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 6/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 22.06.2022 r. 

 

Ad 1 

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 czy wszyscy radni otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem 

posiedzenia i czy wnoszą uwagi do porządku posiedzenia.  

 

Ad 2 
Sprawozdanie z działalności BOSiR przedstawił Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Michał Żerdka. 

W czasie dyskusji w której głos zabrali: Radny Stanisław Jurecki, Radna Krystyna Wróbel, 

Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, Przewodnicząca Komisji,  zostały poruszone kwestie 

dotyczące m.in.: organizacji festynów i wszystkich imprez w Mieście, Radni docenili zaangażowanie i 

trud włożony przez pracowników BOSIR. Dalej poruszono kwestie związane z organizacją zawodów 

strzeleckich, wpływu czynników związanych ze wzrostem cen na funkcjonowanie BOSiR, utrzymanie 

obiektów oraz sprawy kadrowe. Zapytano również o kwestie dotyczące konieczności 

przeprowadzanych remontów obiektów sportowych, czy wynikają z użycia czy z aktów wandalizmu, 

zapytano na ilu obiektach jest monitoring, czy akty wandalizmu były związane z konkretnymi obiektami 

i tam się to powtarzało, czy miejsca były przypadkowe. Poruszono również kwestię poziomu wody w 

Łysinie . Odpowiedzi udzielili Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Burmistrz Miasta 

Krystian Grzesica.  

 

Opinia 1 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności BOSiR. 
za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  Brak głosu – 1 radny 

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 za, 1 brak głosu 
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Ad 3 
 

Realizacja wniosków z Komisji z II kwartał 2022 roku.  

 

Opinia 2 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację wniosków z Komisji za II kwartał 2022 r.  
za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  Brak głosu – 1 radny 

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 za, 1 brak głosu 
 

 
Ad 4 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwały 
 

a) w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Warunki i tryb finansowania rozwoju sportu w gminie 

Bieruń” do Uchwały nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 lutego 2014 r. w 

sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń, 

 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
W czasie dyskusji, w której głos zabrała Przewodnicząca Komisji, poruszono kwestie dotyczące m.in.: 
terminu składnia nowych wniosków. Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta.  
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 „Warunki i 

tryb finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń” do Uchwały nr III/2/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu 

z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie 

Bieruń, 

 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 

b) w sprawie w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych na terenie Miasta Bierunia, 

 
Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus. 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Przewodnicząca Komisji, Radna Krystyna Wróbel, Radny 
Stanisław Jurecki, Radny Edward Andrejczuk, Przewodniczący Rady Miejskiej, poruszono kwestie 
dotyczące m.in.: liczby przedsiębiorców którzy  zgłosili się w sprawie zwiększenia liczby zezwoleń 
sprzedaży alkoholu, co się dzieje z koncesjami w przypadku zlikwidowania sklepu. W dalszej części 
dyskusji, większość Radnych obecnych na sali, przestawiła swoje negatywne zdanie na temat 
zwiększenia ilości zezwoleń, podkreślając jak dużo złego dzieje się w rodzinach oraz w mieście po 
spożyciu nadmiernej ilości alkoholu. Poruszone zostały również kwestie ograniczenia nocnej sprzedaży 
alkoholu, umiejscowienie  punktu sprzedaży alkoholu, oraz, aby na przyszłość, przyjrzeć się komu 
wydawane są koncesje, czy jest to nasz lokalny przedsiębiorca, czy duża ogólnopolska sieć sklepów. 
Odpowiedzi udzielili: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz Burmistrz Miasta.  
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
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Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia,  

 

za – 1 głosów  przeciw – 6 głosów  wstrzym. – 0 głosów  Brak głosu – 1 radny 

Opinia negatywna, przy 1 głosie za, 6 przeciw, 1 brak głosu. 
 
 
Ad 5 
W tym punkcie posiedzenia głos zabrał Przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał o pobyt w Bieruniu 
dzieci z miasta partnerskiego Ostroga , jaki organizuje Gmina Bieruń. Odpowiedzi udzielił Zastępca 
Burmistrza Sebastian Macioł.  
 
Ad 6 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół nr 6/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej 
z dnia 22.06.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Przewodnicząca Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknęła posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:   
Maria Frankowska-Abramek        

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

                                                                                                                    Barbara Panek-Bryła 


