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PROTOKÓŁ NR 3/2022 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej oraz Komisji Finansów 

w dniu 24.03.2022 r. 

 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu. 

2. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025, 

b) w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej o nazwie Bieruńskie Centrum Usług, 

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" 

etap XI, 

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Bierunia na lata 2022-2027, 

e) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok. 

3. Informacja o kondycji finansowej Miasta – optymalizacja kosztów bieżących. 

4. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej miasta oraz o zarządzeniach Burmistrza w sprawie zmian 

budżetu w okresie międzysesyjnym. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 16.02.2022 r. oraz 

Protokołu nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Finansów w dniu 17.02.2022 r.  

 

Wspólnemu posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Finansów Edward 

Andrejczuk. 

 

Przewodniczący Komisji Edward Andrejczuk otworzył posiedzenie Komisji i przywitał zaproszonych 

Gości oraz członków obu Komisji. Poinformował, że głosowanie odbędzie się w trybie ręcznym. Na 

podstawie listy obecności stwierdził, że liczba obecnych na sali radnych pozwala na prawomocne 

obradowanie oraz podejmowanie wniosków. Zapytał czy wszyscy radni otrzymali zawiadomienie wraz  

z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi do porządku posiedzenia.  

 

Wobec braku uwag, Przewodniczący Komisji przeszedł do merytorycznych punktów posiedzenia.  

 

Ad 1 

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu za 2021 rok, 

sprawozdanie z realizacji działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok, ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Bieruń 

za 2021 rok oraz sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym 

Programie Wspierania Rodziny za rok 2021 przedstawił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej Piotr Ćwiękała.  

W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Natalia Grosman, Barbara Panek-Bryła, Piotr Świerkosz, 

Przewodniczący Komisji poruszono kwestie dotyczące m.in.: działań podejmowanych, aby 
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zmotywować bezrobotnych do pracy; działań, jakie Gmina może podjąć, aby zniwelować wzrost 

kosztów z tytułu umieszczenia w pieczy zastępczej oraz z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej; 

mobilizacji rodzin osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, aby partycypowały w kosztach; 

planów w zakresie przyszłości opieki wytchnieniowej; ilości wolnych miejsc w świetlicach wsparcia 

dziennego; ilości dzieci, które wróciły z pieczy zastępczej do biologicznych rodzin; rozmów 

prowadzonych ze Starostą Bieruńsko-Lędzińskim w kierunku utworzenia Domu Pomocy Społecznej  

w powiecie; planów reaktywacji Klubu Maluszka, działalności Ośrodka w zakresie przemocy domowej; 

mniejszego funduszu alimentacyjnego; możliwości lokalowych w zakresie rozwoju Domu Dziennego 

„Senior+”. 

Na poruszone kwestie odpowiedzi udzielili Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 

Burmistrz Miasta Krystian Grzesica. 

 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

Opinia 1 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Bieruniu za 2021 rok. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Opinia 2 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji działań Zespołu interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Opinia 3 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje ocenę zasobów pomocy społecznej w Gminie Bieruń za 2021 

rok. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Opinia 4 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz 

Gminnym Programie Wspierania Rodziny za rok 2021. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Do posiedzenia Komisji dołączyła radna Maria Sitko. 

Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 13 radnych. 

 

Ad 3 

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
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a) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025 

 

Projekt uchwały przedstawił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

 

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

 

Opinia 5 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 

– 2025. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

b) w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej o nazwie Bieruńskie Centrum Usług 

 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem omówiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga, radna Barbara 

Panek-Bryła, Przewodniczący Komisji, poruszono kwestie dotyczące m.in.: zatrudnienia pracowników 

Bieruńskiego Centrum Usług; wpłynięcia likwidacji na koszty; nowych obowiązków, którymi zostaną 

obciążone szkoły; funkcjonowania oświaty w mieście; opinii związków zawodowych; sposobu 

wykorzystania obecnej siedziby Bieruńskiego Centrum Usług; czasu przeznaczonego na likwidację; 

ilości pracowników dedykowanych do obsługi oświaty. 

Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielili Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta.  

 

Wobec dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

 

Opinia 6 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej 

o nazwie Bieruńskie Centrum Usług. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku z wyczerpaniem tematów z zakresu Komisji 

Społecznej, jeśli radni mają pytania, to w tym punkcie mogą je zadać.  

Przewodniczący Rady poprosił o informacje w zakresie naboru do przedszkoli, ilości wniosków, które 

wpłynęły oraz zapytał czy gmina zapewni pełną opiekę przedszkolną i jak to wygląda w porównaniu  

z latami poprzednimi. 

Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga poinformowała, że nie może udzielić 

odpowiedzi oraz że na poruszone kwestie odpowiedzi będzie mogła udzielić Naczelnik Wydziału 

Nadzoru i Spraw Społecznych Katarzyna Mazurczyk. Przewodniczący Rady poinformował, że poruszy 

te kwestie podczas Sesji Rady Miejskiej. 
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Następnie głos zabrała radna Barbara Panek-Bryła, która poinformowała, że Dyrektor Bieruńskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka chciałby przedstawić koncepcję przebudowy hali. 

 

W związku z problemami technicznymi Przewodniczący Komisji ogłosił 3-minutową przerwę. 

 

Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie po przerwie i oddał głos Dyrektorowi Bieruńskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, który przedstawił koncepcję przebudowy hali przy ul. Szarych Szeregów. 

 

W czasie dyskusji głos zabrali radni: Agnieszka Demska-Furgał, Barbara Panek-Bryła, Damian Gerycki, 

Przewodniczący Komisji, Krystyna Wróbel, poruszono kwestie dotyczące m.in.: wyglądu hali przed 

pożarem, metrażu remontowanej części hali, utworzenia strefy dla kobiet, pokrycia kosztów w ramach 

odszkodowania oraz terminu realizacji projektu. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie Protokół Nr 2/2022 z Komisji Społecznej z dnia 

16.02.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Przewodniczący Komisji ogłosił 3-minutową przerwę. 

Przewodniczący Komisji wznowił posiedzenie po przerwie oraz przeszedł do kolejnego projektu 

uchwały.  

Podczas przerwy posiedzenie opuścili radni: Walenty Bobla, Dariusz Czapiewski oraz Przewodniczący 

Rady. Od tej pory w posiedzeniu bierze udział 10 radnych. 

 

c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" 

etap XI 

 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrał radny Piotr Świerkosz, poruszono kwestie dotyczące m.in.: 

udziału procentowego gminy w kosztach wymiany kotła. 

Odpowiedzi udzielili Skarbnik Miasta oraz Burmistrz Miasta. 

 

Wobec dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 

 

Opinia 7 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację 

„Programu ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia" etap XI. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 

 

Do posiedzenia Komisji dołączył Przewodniczący Rady.  

Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 11 radnych.  
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d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027 

e) w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2022 rok 

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Miasta.  

 

W czasie dyskusji, w której głos zabrał Przewodniczący Komisji, poruszono kwestie m.in.: programu 

“Life Śląskie. Przywracamy Błękit”; rachunku przeznaczonego na pomoc dla Ukrainy. 

Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielili Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Miasta. 

 
Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie: 
 
Opinia 8 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Bierunia na lata 2022-2027. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 
Opinia 9 
Komisja Finansów pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 
2022 rok. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za. 
 

Ad 3 

Informację o kondycji finansowej Miasta – optymalizacji kosztów bieżących przedstawiła Skarbnik 

Miasta.  

 

Jako pierwszy w czasie dyskusji głos zabrał Jarosław Mokry, który zapytał jak wygląda wpływ z tytułu 

podatków, po aktualizacji gruntów oraz poprosił o szczegółowe dane na następnej Komisji.   

 

Następnie głos zabrali radni: Natalia Grosman, Przewodniczący Rady, Piotr Świerkosz, którzy poruszyli 

kwestie dotyczące m.in.: planów związanych z obniżką PIT-u, wzrostu wydatków jednostek 

organizacyjnych na media; stopnia realizacji planu wydatków jednostek organizacyjnych. 

Na poruszone kwestie odpowiedzi udzieliła Skarbnik Miasta. 

 

Ad 4 

Bieżącą sytuację finansową miasta, zarządzenia Burmistrza w sprawie zmian budżetu w okresie 

międzysesyjnym szczegółowo przedstawiła Skarbnik Miasta.  

W czasie dyskusji głos zabrał Przewodniczący Rady, który zapytał o przesunięcie z Zarządzania 

Kryzowego 100 tysięcy złotych na pomoc dla Ukrainy oraz kiedy będzie kolejny transport do Ostroga i 

ile uchodźców z Ukrainy przebywa na terenie gminy. Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta. 

Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następującą opinię: 

 

 

 



 

6 

 

Opinia 10 

Komisja Finansów pozytywnie opiniuje bieżącą sytuację finansową miasta oraz zarządzenia Burmistrza 

w sprawie zmian budżetu w okresie międzysesyjnym. 

za – 10 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 10 głosach za.   

 

Ad 5 

W tym punkcie posiedzenia radni nie zgłosili żadnych spraw bieżących. 

 

Ad 6 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Finansów, 

które odbyło się 17.02.2022 r. 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 2 głosy 

Protokół został przyjęty większością głosów, przy 8 głosach za i 2 wstrzymujących się. 

 

Przewodniczący Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknął posiedzenie komisji. 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 
 
Na tym protokół zakończono.       
Protokołowała:   
Justyna Kasperczyk       
 

Przewodniczący Komisji Finansów 
  

 
Edward Andrejczuk 


