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PROTOKÓŁ NR 6/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 22.06.2022 r.  

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Program Polityki Zdrowotnej. 

3. Stan przygotowania do Dożynek. 

4. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Program przeciwdziałania 

nadwadze, otyłości i cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Gminy Bieruń”, 

b) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Szczepienia ochronne 

przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia”. 

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 5/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 18.05.2022 r. 

 

Ad 1 

Przewodnicząca Komisji Społecznej 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.  

 

Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji Społecznej przeszła do merytorycznych punktów 
posiedzenia.  
 
Ad 2 
W tym punkcie posiedzenia Komisji, Program profilaktyki zdrowotnej oraz projekty uchwał wskazane 
w punkcie 4 porządku posiedzenia omówiła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych 
Katarzyna Mazurczyk. 
 
W czasie dyskusji głos zabrali: Przewodnicząca Komisji Społecznej, Przewodniczący Rady Miejskiej, 

Radny Edward Andrejczuk, Radna Krystyna Wróbel, Radny Stanisław Jurecki. Poruszone zostały 

kwestie dotyczące m.in.: obaw, że kolejny raz będzie problem z wybraniem realizatora szczepień 

ochronnych na terenie Gminy, liczby osób, które mogą być objęte programem szczepień, 

dofinansowań do szczepień, realizatora i kosztów zadania rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 

rozdysponowania środków z nagrody dla najlepiej wyszczepionej gminy, określenia wieku 

beneficjentów programu przeciwdziałania nadwadze i otyłości, kwalifikacji medycznej do programu.  

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych oraz Zastępca Burmistrza 

Sebastian Macioł.  

 
Ad 3 
Temat omówiła Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Joanna Lorenc.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej, Radny Stanisław Jurecki, 
Przewodnicząca Komisji Społecznej, poruszono kwestie dotyczące m.in.: mianowania Starostów 
Dożynek, budżetu przeznaczonego na organizacje imprezy, transportu dla mieszkańców, honorarium 



 

2 
 

dla zespołu muzycznego, miejsca przeznaczonego na parking, potańcówki przy żywej muzyce, 
organizacji Mszy Świętej plenerowej. 
Odpowiedzi udzielili: Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury oraz Zastępca Burmistrza. 
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji Społecznej poddała opinię pod 
głosowanie: 
 
Opinia 1 

Komisja Społeczna zapoznała się ze stanem przygotowań do Dożynek 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Ad 4 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał, które zostały omówione przez Naczelnik 
Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych w pkt 2 porządku posiedzenia: 
 

a) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Program 

przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców Gminy Bieruń” 

 

Opinia 2 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej na 2022 rok „Program przeciwdziałania nadwadze, otyłości i cukrzycy typu 2 wśród 
mieszkańców Gminy Bieruń” 
 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za.  
 
 

b) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2022 rok „Szczepienia ochronne 

przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia” 

 

Opinia 3 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej na 2022 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku 
życia” 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 1 głosów 

Opinia została przyjęta większością głosów, przy 8 głosach za.  
 
Ad 5 
W tym punkcie posiedzenia głos zabrały: Przewodnicząca Komisji Społecznej, Radna Krystyna Wróbel. 
Poruszone zostały kwestie dotyczące m.in.: przepełnionych koszy na śmieci na Łysinie, niedziałającej 
fontanny na rynku, ubytku nawierzchni przy studzience kanalizacyjnej przy ul. Mieszka I 53.   
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza. 
 
Zastępca Burmistrza przedstawił realizacje wniosku dotyczącego zasilenia środkami finansowymi BOK.  
 
 
 



 

3 
 

Ad 6 
Przewodnicząca Komisji Społecznej poddała pod głosowanie Protokół nr 5/2022 z posiedzenia Komisji 
Społecznej z dnia 18.05.2022 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Przewodnicząca Komisji Społecznej 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 

 
dr Barbara Panek-Bryła 


