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PROTOKÓŁ NR 2/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 16.02.2022 r.  

w trybie zdalnym. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdania z działalności BOK-u.  

2. Realizacja wniosków Komisji za IV kwartał 2021 r. 

3. Opiniowanie projektu uchwały: 

a) w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury. 

4. Sprawy bieżące. 

5. Przyjęcie Protokołu nr 1/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 19.01.2022 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 
Sprawozdania z działalności BOK-u przedstawił Zastępca Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

Adam Kondla. 

W czasie dyskusji, w której głos zabrały Przewodnicząca Komisji oraz radna Krystyna Wróbel 

poruszono kwestie dotyczące m.in.: utrzymania zajęć, które były wcześniej; nowych ścieżek 

zapotrzebowania; zajęć kulturalnych dla osób w każdym wieku; projektów plakatów. 

Na poruszone kwestie odpowiedzi udzielił Zastępca Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie: 

 

Opinia 1 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Bieruńskiego Ośrodka Kultury za 
rok 2021. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za.  
 
Ad 2 
W tym punkcie porządku posiedzenia głos zabrała Przewodnicząca Komisji, która  zapytała o realizację 
wniosku Komisji dotyczącego zwiększenia dotacji dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza Sebastian Macioł. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie: 
 

Stanowisko 1 

Komisja Społeczna zapoznała się z realizacją wniosków Komisji za IV kwartał 2021 r. 
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za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Stanowisko przyjęte jednogłośnie, przy 9 głosach za.  
 
Ad 3  
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały: 

a) w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek 
Kultury. 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawił Zastępca Dyrektora Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
W czasie dyskusji, w której głos zabrały Przewodnicząca Komisji oraz radna Krystyna Wróbel 
poruszono kwestie dotyczące m.in.: kontynuacji zajęć BOK-u w budynku Triady oraz pracowników BOK-
u, którzy pracowali w budynku Triady. Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielił Zastępca Dyrektora 
Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie: 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu miejskiej instytucji 
kultury pod nazwą Bieruński Ośrodek Kultury. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Ad 4 
W sprawach bieżących zgłosiła się radna Krystyna Wróbel, która poprosiła o zwrócenie uwagi na 
ustawienia oświetlenia przy ul. Mieszka I oraz ul. Węglowej, ponieważ lampy zaświecają się o godz. 16, 
a rano gasną za wcześnie. 
Zastępca Burmistrza poinformował, że zegary astronomiczne w oparciu, o które sterowane jest 
oświetlenie zostaną odpowiednio ustawione. 
W tym punkcie głos zabrała również Przewodnicząca Komisji, która zgłosiła, że przy wjeździe na 
ul. Kopcową, blisko ul. Spyry pojawiła się dziura w drodze.  
Zastępca Burmistrza poinformował, że zostało to zgłoszone w tym samym dniu w Wydziale Inwestycji 
i Remontów. 
 
Ad 5 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół Nr 1/2022 z posiedzenia Komisji 
Społecznej, które odbyło się w dniu 19.01.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 9 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:   
Justyna Kasperczyk        

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 
dr Barbara Panek-Bryła 


