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PROTOKÓŁ NR 9/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 19.10.2022 r.  

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu. 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Sprawozdanie z działalności Muzeum Miejskiego w Bieruniu ( w organizacji) w 2022 roku. 

3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta Bierunia, 
b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte 

wyniki sportowe, 
c) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń, 
d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju 

sportu w gminie Bieruń. 
4. Sprawy bieżące. 

5. Przyjęcie Protokołu nr 8/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 21.09.2022 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 Agnieszka Szymula Dyrektor Muzeum Miejskiego w Bieruniu  
(w organizacji). 
W dyskusji  głos zabrali: Przewodnicząca Komisji Społecznej, Radny Damian Gerycki, Radny Stanisław 

Jurecki, Radna Krystyna Wróbel, Przewodniczący Rady Miejskiej, którzy to  wyrazili swój podziw 

dotyczący działalności Muzeum Miejskiego.  

Następnie poruszono kwestie dotyczące m.in.: wychodzenia działalności Muzeum Miejskiego poza 

granice miasta, pozyskania eksponatów z siedzib OSP, większego rozpropagowania informacji o 

działalności Muzeum, pozyskiwania środków zewnętrznych, otwartości Muzeum Miejskiego na ludzi, 

sytuacji kadrowej, promowania działań Muzeum, przetargu na projekt siedziby Muzeum.  

 

Opinia 1 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Muzeum Miejskiego w Bieruniu 
 w organizacji w roku 2022 

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

Opinia została przyjęta jednogłośnie, przy 8 za. 
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Ad 3 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza miasta Bierunia 
 
Projekt uchwały przedstawił Sebastian Macioł Zastępca Burmistrza Miasta. 
Dyrektor BOSiR Michał Żerdka przedstawił  stanowiska Rady Sportu odnoszące się do przedmiotowej 
uchwały. 
W dyskusji głos zabrali: Przewodniczący Rady Miejskiej, Radna Krystyna wróbel, Radny Edward 
Andrejczuk, Przewodnicząca Komisji,  
Poruszono kwestie które dotyczyły:  kwoty, jaką corocznie przeznaczamy na nagrody z budżetu miasta, 
składu komisji rozpatrującej wnioski.  
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje, aby w uchwale w sprawie Nagród i wyróżnień Burmistrza Miasta 
Bierunia wykreślić, w uzasadnieniu, słowo w „dziedzinie sportu” w zdaniu, które poprawnie będzie 
brzmiało „ Przedmiotowy projekt uchwały reguluje tryb przyznawania nagród i wyróżnień Burmistrza 
Miasta Bierunia za osiągnięcia i działalność na rzecz Miasta Bierunia (tj. sportowe, kulturalne,  
o niewymiernym charakterze ) oraz na zadania w formule „Małe granty" 

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

Wniosek przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nagród i wyróżnień Burmistrza 
Miasta Bierunia z przyjętą zmianą.  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
 
 

b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za 
osiągnięte wyniki sportowe. 

c) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń, 
d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu w gminie Bieruń. 
 

Projekty uchwał omówił Zastępca Burmistrza Miasta. 
Dyrektor BOSiR przedstawił  stanowiska Rady Sportu odnoszące się do przedmiotowych uchwał. 
Pytania do projektu uchwały zadali: Przewodnicząca Komisji, Radny Edward Andrejczuk,  
Odpowiedzi udzielili: Zastępca Burmistrza Miasta oraz Dyrektor BOSiR. 
 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujące opinie: 
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe. 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 1 głosów 

Opinia przyjęta większością głosów, przy 6 głosach za, 1 wstrzymujący się.  
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Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu w Gminie Bieruń. 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Opinia 5 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w gminie Bieruń 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
 
Przewodnicząca Komisji ogłosiła 2 minutową przerwę techniczną. 
Obrady wznowiono po przerwie. 
 
Ad 4 
Realizację wniosku Rady Miejskiej o przedstawienie analizy możliwości przywrócenia wyjazdów w 
ramach tzw.  „Zielonych Szkół” przedstawiła Sekretarz Miasta . 
Podczas dyskusji, Radni obecni na Sali wystosowali wniosek, który Przewodnicząca Komisji Poddała 
pod głosowanie: 
 
Wniosek 2 
Komisja Społeczna, mając na uwadze duże zainteresowanie rodziców, stoi na stanowisku aby  
w Bieruniu w szkołach podstawowych przywrócić „Zielone Szkoły” . Komisja wnioskuje do Burmistrza  
o podjęcie odpowiednich działań zmierzających  do realizacji stanowiska. 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7głosach za. 
 
W dalszej części posiedzenia głos zabrał Radny Stanisław Jurecki który w imieniu Dyrektor Muzeum 
Miejskiego oraz swoim  zaprosił wszystkich na wystawę dostępną na bulodromie przy ul. Granitowej. 
Zastępca Burmistrza zaprosił na wernisaż malarstwa Pani Pauliny Bobak. 
 
Radny Edward Andrejczuk zapytał o odcinek ulicy Oświęcimskiej, na którym wybudowano chodnik.  
Radny Damian Gerycki zapytał o niedziałające świtała na ulicy Oświęcimskiej. Na powyższe pytania 
odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza. 
 
Ad 5 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół nr 8/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej 
z dnia 21.09.2022 r. 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 1 głosów 

Protokół został przyjęty większością głosów, przy 6 głosach za, 1 wstrzymujący się. 
 
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 


