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PROTOKÓŁ NR 3/2021 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 17.03.2021 r.  

w trybie zdalnym 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Bieruniu za 2020 rok. 
2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny. 
4. Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu za rok 2020. 
6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok. 
7. Sprawy bieżące. 
8. Przyjęcie Protokołu nr 2/2021 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 17.02.2021 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, posiedzenie komisji odbyło 
się w zdalnym trybie przy wsparciu systemów informatycznych eSesja oraz Microsoft Teams. 
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu eSesja  stwierdziła, że liczba zalogowanych do systemu 
radnych pozwala na prawomocne obradowanie oraz podejmowanie wniosków.  
Przywitała wszystkich uczestniczących zdalnie w posiedzeniu 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 
Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w Bieruniu za 2020 rok przedstawił 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka. W materiale omówione zostały 
zrealizowane oraz niezrealizowane przedsięwzięcia za rok ubiegły  z podziałem na cele strategiczne 
jakimi są: powszechny dostęp do wysokiej jakości usług w zakresie sportu i rekreacji, Bieruń miastem 
sportowców odnoszących sukcesy oraz Bieruń miastem ważnych wydarzeń sportowych. Ponadto 
w każdym z celów podane zostały kierunki działań z wymienieniem nazw programów/zajęć czy prac 
wchodzących w skład.  Dyrektor BOSiRu podjął również tematy związane z: podsumowaniem 
działalności klubów sportowych i stowarzyszeń na terenie Gminy, zadaniami inwestycyjnymi 
zrealizowanymi w 2020 roku, nakładami finansowymi z budżetu miasta na sport i rekreację w 2020 
roku oraz planem działań na 2021 rok. 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję. Głos zabrała radna Agnieszka Demska-Furgał, która zadała 
szereg pytań dotyczących m.in.: działań odnoszących się do osób niepełnosprawnych i powodów 
niezrealizowania, kontaktu BOSiRu ze Starostwem Powiatowym w temacie ubiegania się o wsparcie 
dla osób niepełnosprawnych podczas pandemii, harmonogramu prac nad nową Strategią Rozwoju 
Sportu i Rekreacji w gminie, zadaszenia boisk sportowych, przesuwania boiska przy ul. Królowej 
Jadwigi, decyzji w sprawie otrzymania dofinansowań na modernizację boisk przy Szkole Podstawowej 
nr 3 oraz funkcjonowania ścianki wspinaczkowej w czasie pandemii. W kolejności głos zabrali radni: 
Damian Gerycki, Edward Andrejczuk, Krystyna Wróbel, Barbara Panek-Bryła, którzy poruszyli kwestie: 
siatkówki  w gminie, ewentualnych planów przejęcia przez gminę  terenów przy ul. Granitowej, 
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na których znajdują się place zabaw, powodów braku nawiązania współpracy z Bieruńsko-Lędzińską 
Izbą Przemysłowo-Handlową, braku reaktywacji szkolnego związku sportowego, wynagrodzeń 
dla trenerów, godzin pracy obiektów sportowych na terenie Bierunia, rozbudowy parkingu 
przy ul. Kadłubowej, zadaszenia placów zabaw oraz oferty sportowej dla osób niepełnosprawnych.  
Na pytania odpowiedzieli Dyrektor BOSiRu oraz w uzupełnieniu Burmistrz Miasta. 
 
Po sprawdzeniu informacji, które zostały ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia o godzinie 15.00, 
Burmistrz Miasta przedstawił wprowadzone obostrzenia w związku ze stanem epidemii.  
 
Na zakończenie dyskusji w przedmiotowym temacie, komisja podjęła pod głosowanie następującą 
opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji 
w Bieruniu za 2020 rok. 
 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
Ad 2 i Ad 3 
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020 oraz Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 
Wspierania Rodziny przedstawił Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała. 
W pierwszej fazie wypowiedzi Dyrektor MOPSu powołał się na przepisy prawne odnoszące 
się do tematu, a następnie przedstawił zadania zawarte w wyżej wymienionych programach i przebieg 
wykonania z uwzględnieniem zaangażowanych podmiotów i kosztów realizacji.  
Przewodnicząca komisji zapytała o finansowanie kosztów pieczy zastępczej, o procedurę powrotu 
dzieci do rodzin biologicznych oraz zadała pytania dotyczące ilości asystentów rodziny i rodzin 
wspierających. Dyrektor MOPSu udzielił szczegółowych odpowiedzi. 
 
Wobec braku dalszych głosów, przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujące opinie:  
 
 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020. 
 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny. 
 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
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Ad 4 
Sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz 
ze sprawozdaniem z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie przedstawił, w formie prezentacji multimedialnej, Dyrektor MOPSu Piotr 
Ćwiękała. Na wstępnie omówił podstawę prawną, a następnie opisał skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego i jego główne zadania, tj.: edukacja, inicjowanie przedsięwzięć mających na celu 
zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, poprawa 
skuteczności działań osób  zobowiązanych i uprawnionych do monitorowania występowania tego 
zjawiska, realizowanie działań promocyjno-informacyjnych oraz przede wszystkim pomoc osobom 
i rodzinom w środowisku dysfunkcyjnym.  Statystyka działań realizowanych przez Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  sposób wykonywania tych 
przedsięwzięć były kolejnym punktem wypowiedzi. 
Przewodnicząca komisji odniosła się do powyższego tematu w pytaniu o tendencję wzrostową 
zgłaszania problemów związanych z przemocą w rodzinie oraz o kontakt ze szkołami w sferze 
niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji w rodzinie dzieci i pracę pracowników socjalnych 
w czasie pandemii. Odpowiedzi udzielił Dyrektor MOPSu. 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 4 
 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z prac Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz ze sprawozdaniem z Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 
 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
 
Ad 5 i Ad 6 
 
Podobnie jak w poprzednich punktach posiedzenia, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Bieruniu za rok 2020 oraz Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok 
zobrazował Dyrektor MOPSu. Po krótce omówił sprawy związane z: kadrą pracowniczą, wykazem 
i zasadami przyznawania świadczeń, przesłankami udzielania pomocy i narzędziami do wykonania, 
statystyką realizacji świadczeń (materialnych i niematerialnych) oraz wykazem potrzeb w zakresie 
pomocy społecznej. Ponadto przedstawił przebieg działania MOPSu w czasie pandemii oraz strukturę 
wydatków za rok 2020.  
 
W przedmiotowym temacie głos zabrali radni: Stanisław Jurecki, Krystyna Wróbel, którzy złożyli 
podziękowania dla pracowników MOPSu za trud włożony w pracę i pomoc udzielaną potrzebującym. 
Ponadto radna Krystyna Wróbel zapytała o instrumenty do ściągania alimentów oraz o ilość osób 
z Bierunia i koszty ich umieszczenia w Domach Pomocy Społecznej. Szczegółowej odpowiedzi udzielił 
Dyrektor MOPSu. 
Do dyskusji dołączyli: przewodnicząca komisji, Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady, którzy 
podkreślili słuszność zwrócenia się do władz powiatu w sprawie utworzenia całodobowego Domu 
Pomocy Społecznej na terenie powiatu. Burmistrz Miasta  złożył również podziękowania 
dla pracowników MOPSu za gotowość niesienia pomocy w trudnym okresie, jakim jest czas pandemii. 
Następnie Przewodniczący Rady, zaproponował przejęcie inicjatywy i zaproponowanie spotkania 
z powiatem w temacie utworzenia całodobowego DPSu.  
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W podsumowaniu dyskusji, przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie:  
 
Opinia 5 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bieruniu za rok 2020. 
 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Opinia 6  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok. 
 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Wniosek 1  

Biorąc pod uwagę czynniki społeczne, ekonomiczne i demograficzne Komisja Społeczna stoi 
na stanowisku, aby wznowić i wzmocnić rozmowy ze Starostą oraz z Radą Powiatu w temacie 
konieczności uruchomienia całodobowego Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, 
który swoim zasięgiem miałby objąć teren całego powiatu bieruńsko-lędzińskiego. 
 

za - 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. -0 głosów  nie głos. – 2 osoby 

Komisja przyjęła wniosek, przy 9 głosach za. 
 
Na koniec przewodnicząca komisji podsumowała przedstawione w posiedzeniu sprawozdania 
i wyraziła wdzięczność za pracę, jaką wykonują pracownicy MOPSu.  
 
Ad 7 
W tym punkcie posiedzenia radni nie zgłosili żadnych spraw bieżących.  
 
Ad 8 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie Protokół Nr 2/2021 z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 17.02.2021 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:          
Agnieszka Ryba   
 
 

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

          dr Barbara Panek-Bryła 


