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PROTOKÓŁ NR 2/2021 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 17.02.2021 r.  

w trybie zdalnym 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Diagnoza problemów społecznych. 
2. Działalność NZOZ. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 1/2021 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 20.01.2021 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 
Diagnozę problemów społecznych przedstawił w formie prezentacji multimedialnej oraz 
omówił Ryszard Polaszek – autor Diagnozy sytuacji społecznej w gminie Bieruń - Strategia 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bieruń na lata 2021-2028. W materiale 
przedstawione zostały: struktura ludności, rynek pracy i bezrobocie, profil społeczny osób 
korzystających z pomocy społecznej, struktura systemu wspierania rodziny oraz prognoza 
zmian najistotniejszych czynników społeczno-ekonomicznych na lata 2021-2028. 
 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję. Głos zabrał radny Damian Gerycki oraz Ryszard 
Polaszek. Przewodnicząca komisji podkreśliła efekt starzenia się społeczeństwa w Gminie 
Bieruń. O opinię w tym temacie poprosiła gości z Niepublicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej na terenie Bierunia: Ryszard Soczówka (FAMILIA-MED), Janusz Fijoł (MEDYK), 
Maria Garbus (MULTIMED) oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). 
Wszyscy zabierający głos zwrócili uwagę na tendencję wzrostową liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym.  
Następnie przewodnicząca komisji zapytała o całodobowy Dom Pomocy Społecznej (DPS), 
który miał być realizowany wspólnie z powiatem bieruńsko-lędzińskim. Odpowiedzi udzielił 
Burmistrz Miasta Krystian Grzesica. Do dyskusji dołączyli Przewodniczący Rady Marcin Nyga 
oraz radna Krystyna Wróbel, którzy poparli pomysł zwrócenia się do władz powiatu 
w sprawie utworzenia całodobowego DPSu.  
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Ponadto w dyskusji poruszono tematy związane z trudnościami młodych ludzi w znalezieniu 
pracy, sprawy związane z mieszkalnictwem i saldem migracyjnym.  
Po zakończonej dyskusji członkowie komisji przegłosowali następujący wniosek:  
 
Wniosek 1  

W związku z szybkim wzrostem liczby mieszkańców powyżej 65 r.ż., 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 – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głos 

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
 
Ad 2  
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję w temacie Niepublicznych Zakładów Opieki 
Zdrowotnej działających na terenie Bierunia. Na wstępie Burmistrz Miasta podziękował 
przedstawicielom NZOZ-ów za przyjęcie zaproszenia na posiedzenie komisji i  przyłączenie się 
do dyskusji. Wspomniał o sytuacji związanej z COVID-19 oraz poinformował o wpłynięciu 
pisma, w którym to otrzymano odmowną decyzję w sprawie utworzenia punktu szczepień na 
terenie MULTIMED Sp. z o.o.  

Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry przedstawiła charakterystykę ośrodków zdrowia 
z terenu gminy Bieruń. W uzupełnieniu głos zabrali: Ryszard Soczówka (FAMILIA-MED), 
Janusz Fijoł (MEDYK), Maria Garbus (MULTIMED). Opowiedzieli m.in. o pracy placówek w 
czasach pandemii, dostępności lekarzy, wizytach domowych, szczepieniach ochronnych 
dzieci, szczepieniach przeciwko COVID-19. Dodatkowo odpowiedzieli na pytania ze strony 
przewodniczącej komisji, radnych: Damiana Geryckiego i Krystyny Wróbel, które dotyczyły 
powikłań po przejściu koronawirusa, działań niepożądanych po szczepieniach przeciwko 
COVID-19, przesłanek osób zgłaszających się bądź nie do punktów szczepień, rozwoju 
placówek oraz programu rehabilitacji domowej dzieci niepełnosprawnych w gminie Bieruń. 
 
Posiedzenie komisji opuścił Przewodniczący Rady Marcin Nyga. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 7 radnych.  

 
W podsumowaniu dyskusji komisja przyjęła następujące stanowisko w przedmiotowym 
temacie: 
  
Stanowisko 1 

Komisja Społeczna zapoznała się z działalnością Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 
na terenie Bierunia. 

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

Komisja przyjęła stanowisko jednogłośnie, przy 7 głosach za. 
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Ad 3 
Przewodnicząca komisji zgłosiła problem z oblodzeniami i zaśnieżonym chodnikiem 
na ul. Oświęcimskiej. Podobny problem zgłosiła radna Krystyna Wróbel na ul. Mieszka I.  
Burmistrz Miasta oraz Zastępca Burmistrza udzielili wyjaśnień w tym zakresie. 
Poinformowano również, aby tego typu sprawy zgłaszać na bieżąco bezpośrednio do Straży 
Miejskiej w Bieruniu.  
 
Ad 4 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie Protokół Nr 1/2021 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 20.01.2021 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za.  
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:          
Agnieszka Ryba   
 

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
           dr Barbara Panek-Bryła 
 


