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PROTOKÓŁ NR 10/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 16.11.2022 r.  

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022 oraz stan realizacji zadań 

w placówkach oświatowych po rozpoczęciu roku szkolnego 2022/2023 (porównanie 

zakończonego roku szkolnego do nowo rozpoczętego popartego zatwierdzonymi „wrześniowymi” 

aneksami oraz danymi z SIO) 

3. Plan Pracy Komisji Społecznej na rok 2023. 

4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Bieruń na 2023 rok „Udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Bieruń w warunkach domowych”, 

b) w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Bierunia z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami uprawnionymi, na 2023 rok, 

c) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia 
w ramach repatriacji. 
 

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 19.10.2022 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 
Do tematu głównego wprowadziła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
W dyskusji głos zabrali : Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, Przewodnicząca Komisji 
Społecznej, radna Agnieszka Demska-Furgał, radna Krystyna Wróbel. 
Poruszone kwestie dotyczyły m.in. : wpływu nauki zdalnej na wyniki edukacyjne oraz wychowawcze 
uczniów, czy występują obszary które wymagają szczególnej interwencji, czy borykamy się  
z problemami w kwestii wychowawczej, pojawienia się nowych problemów związanych z rozwojem 
dziecka w sferze emocjonalne, wychowawczej oraz edukacyjnej, współpracy miedzy szkołą  
a rodzicami, współpracy szkoły oraz rodziców z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, dostępności 
terminów, wsparcia pedagogów szkolnych dla uczniów którzy tego wymagają na bieżąco, prowadzenia 
statystyki ile dzieci korzysta z poradni psychologiczno-pedagogicznej, występowanie zjawiska 
nietolerancji wobec uczniów z Ukrainy, przeładowania programu nauczania, ilości dzieci z Ukrainy 
uczących się bieruńskich szkołach, dokształcania się nauczycieli, braku psychologa w szkołach. 
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Odpowiedzi udzieliły: Sekretarz Miasta, Małgorzata Wolny Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, 
Zuzanna Bizacka Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Barbara Nieckarz Dyrektor Przedszkola nr 1, 
Jolanta Gałka-Klęczar Dyrektor Przedszkola nr 3, Magdalena Skrypko Dyrektor Przedszkola nr 2.  
 

Opinia 1 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2021/2022 oraz stan realizacji zadań w placówkach oświatowych po rozpoczęciu roku szkolnego 
2022/2023 (porównanie zakończonego roku szkolnego do nowo rozpoczętego popartego 
zatwierdzonymi „wrześniowymi” aneksami oraz danymi z SIO) 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  brak głosu – 0 radny 

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
W dalszej części posiedzenia , Przewodnicząca Komisji odniosła się do wniosku dotyczącego „Zielonych 
Szkół”. W dyskusji głos zabrali: radna Agnieszka Demska-Furgał, Przewodniczący Rady Miejskiej, 
radna Krystyna Wróbel.  
Odpowiedzi udzieliły: Małgorzata Wolny Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Zuzanna Bizacka 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł.  
 
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 2 minutową przerwę.  
Obrady wznowiono po przerwie. 
W obradach uczestniczy 6 radnych. 
 
Ad 3 
W tym punkcie omówiono plan Pracy Komisji na rok 2023. 
 
Ad 4 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie przyjęcia Programu Polityki Zdrowotnej Gminy Bieruń na 2023 rok „Udzielania 
świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy 
Bieruń w warunkach domowych”. 

 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta.  
 
W dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Komisji, która zapytała, czy wysokość dofinansowań  
i częstotliwość rehabilitacji konsultowane były z fizjoterapeutami.  
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki 
Zdrowotnej Gminy Bieruń na 2023 rok „Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji 
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych”. 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  brak głosu – 0 radny 

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 6 głosach za. 
 
 

b) w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Bierunia z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, na 2023 rok, 

 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Sekretarz Miasta.  
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Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy 
Miasta Bierunia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi, na 2023 rok. 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  brak głosu – 0 radny 

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 6 głosach za. 
 
 

c) w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Bieruń rodziny polskiego 
pochodzenia w ramach repatriacji. 

Projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawiła Sekretarz Miasta.  
Przewodniczący Rady Miejskiej dopytał o lokalizację lokalu przeznaczonego dla zaproszonej rodziny. 
Przewodnicząca Komisji dopytała czy procedura rozpoczyna się w momencie zaproszenia konkretnej 
rodziny. Radna Agnieszka Demska-Furga zapytała, kto jest organem uprawnionym do otrzymania 
dofinansowania, czy wniosek składa gmina, czy osoba starająca się. 
Odpowiedzi udzielili: Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta.  
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie 
Gminy Bieruń rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  brak głosu – 0 radny 

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 7głosach za. 
 
Ad 5 
W tym punkcie posiedzenia głos zabrał radny Damian Gerycki. Poprosił o zwrócenie do Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu przeanalizowania pracy sygnalizacji świetlnej na 
skrzyżowaniu DK44 i DW934, co za tym idzie usprawnienia przejazdu przez miasto.  
Następnie radny Stanisław Jurecki poprosił o naprawę ronda przy ul. Warszawskiej.  
Radna Krystyna Wróbel, zapytała, kto jest właścicielem oświetlenia parkingu przy sklepie Biedronka. 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł.  
 
Ad 6 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół nr 9/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej 
z dnia 19.10.2022 r. 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów  brak głosu – 0 radny 

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 7głosach 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 


