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PROTOKÓŁ NR 4/2019 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 17.04.2019 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Polityka senioralna gminy. 
2. Realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2018. 
3. Realizacja programu „Rodzina trzy Plus”. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie protokołu Nr 3/2019  z posiedzenia komisji w dniu 20.03.2019 r.  

 
 
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. Przewodnicząca przywitała wszystkich, którzy przybyli 
na posiedzenie komisji oraz zapytała radnych o ewentualne uwagi do porządku posiedzenia.  
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1  
 
Do tematu polityka senioralna kolejno wprowadzili: Dyrektor BOK Joanna Lorenc, Dyrektor BOSiR 
Michał Żerdka, Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry, Dyrektor MOPS Piotr Ćwiękała, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Magdalena Sosna, Wiceprzewodnicząca Komisji 
Społecznej, Promocji Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Krystyna 
Cuber oraz Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica.    

 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Agnieszka Demska-Furgał, Krystyna Wróbel, Stanisław 
Jurecki, Edward Andrejczuk, Barbara Panek-Bryła, poruszono sprawy dotyczące m. in.: przygotowania 
na sesję stanowiska, które być może spowoduje podjęcie działań mających na celu powstanie 
całodobowego domu pomocy społecznej, lokalizacji Dziennego Domu Senior+ na terenie Bierunia 
Nowego i złożenia wniosku o dofinansowanie na ten cel, aplikowania o środki z rządowego programu 
dotyczącego opieki wytchnieniowej, potrzeby utworzenia na terenie naszego powiatu domu pomocy 
społecznej, w tym z oddziałem dla tzw. grupy „dorosłych dzieci”, czyli najbardziej niesamodzielnych 
osób, zainteresowania seniorów bibliotekami, powołania zespołu, który zajmie się utworzeniem 
powiatowego domu pomocy społecznej, skali problemu z umieszczeniem osób w domach pomocy 
społecznej.    
 
Burmistrz Miasta, Dyrektor PCPR, Dyrektor MOPS udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych 
wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy. 
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Członkowie komisji przyjęli następującą stanowisko: 
 
Stanowisko 
Komisja Społeczna zapoznała się z polityką senioralną miasta realizowaną przez MOPS, BOK, BOSiR 

oraz Urząd Miejski w Bieruniu i rekomenduje współpracę władz miasta z gminami powiatu i starostą 

w temacie budowy powiatowego całodobowego domu pomocy społecznej.  

Jednocześnie komisja proponuje, jako wkład własny przekazanie działki na ten cel na terenie Bierunia.  

 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
 
Ad 2 
 
Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry przedstawiła „Sprawozdanie z realizacji współpracy gminy 
Bieruń z organizacjami pozarządowymi za rok 2018. 
  
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni Barbara Panek-Bryła, Krystyna Wróbel, Agnieszka 
Demska-Furgał, poruszono sprawy dotyczące m. in.: złego stanu technicznego strzelnicy, projektu 
modernizacji strzelnicy, obecnie realizowanych prac remontowych, wyłączenia strzelnicy 
z korzystania na czas prowadzonych prac remontowych. 
 
Dyrektor BOSiR udzielił odpowiedzi na poruszone sprawy. 
 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi w roku 2018. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 3 
 
Inspektor ds. Społecznych przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu „Rodzina trzy Plus” za rok 
2018.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrały radne Krystyna Wróbel, Barbara Panek-Bryła pytano m. in.,  
czy wzrosła ilość wydanych kart oraz z czego wynika różnica w cenie za zajęcia stałe dla dzieci 
w zakresie nauki gry na instrumentach – karnety. 
 
Inspektor ds. Społecznych udzieliła odpowiedzi na powyższe pytania.  
 
Członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 2 
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Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację programu "Rodzina trzy Plus" w roku 2018.                                                      
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska I Gospodarki Odpadami Anna Baron-Urban przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2019 r. 
oraz ustalenia sezonu kąpielowego wraz z uzasadnieniem jej podjęcia.  
 
Po przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 

 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie w sprawie wykazu kąpielisk 
zorganizowanych na terenie Gminy Bieruń na 2019 r. oraz ustalenia sezonu kąpielowego. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 

 
 
 

Ad 5 
 
Radny Damian Gerycki poddał pod rozwagę rozpoznanie tematu uczestnictwa w programie 
strzelnica w każdym powiecie, w ramach którego można pozyskać środki finansowe na modernizację 
obecnej strzelnicy aby pełniła funkcję sportowo-bojową. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka poinformował, że temat strzelnic 
bojowych nie był analizowany. Klub Strzelectwa Sportowego, który jest głównym użytkownikiem 
obecnej strzelnicy jest zdecydowanie przeciwny takiej strzelnicy bojowej z uwagi na problem z 
dostępnością dla strzelania sportowego.   
Burmistrz Miasta poinformował, że temat był rozpoznawany kiedy pojawiły się informacje że taki 
program ma być uruchomiony. Jednak okazało się że ta strzelnica się do tego nie nadaje ponieważ 
musiałaby być zlokalizowana na peryferiach miasta.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zwróciła uwagę, że w tej strzelnicy trenuje kadra narodowa, która 
osiąga ogromne sukcesy na mistrzostwach Polski więc warto zadbać o jej promocję i godne warunki 
do treningów tych osób.  
 
 
Ad 6 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 3/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 20.03.2019 r.: 
 

za –  7 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
  
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:          
Janina Berger   

 
Przewodnicząca Komisji Społecznej 

 
 
          dr Barbara Panek-Bryła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


