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PROTOKÓŁ NR 7/2021 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 18.08.2021 r.  

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Oświata w Mieście. 
2. Realizacja wniosków za II kwartał 2021 r. 
3. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 
2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń,  

b) w sprawie zmiany Statutu Bieruńskiego Centrum Usług, 
c) w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok 

szkolny 2021/2022. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 6/2021 z posiedzenia Komisji Społecznej z dnia 16.06.2021 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. 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.   
 
Wobec braku uwag, przewodnicząca komisji przeszła do merytorycznych punktów posiedzenia.  
 
 
Ad 1 
Temat dotyczący oświaty w Mieście przedstawiła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych 
Katarzyna Mazurczyk. 
  
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję. W dyskusji głos zabrali radni: Krystyna Wróbel, Damian 
Gerycki, Przewodniczący Rady Marcin Nyga oraz Przewodnicząca komisji. Poruszono kwestie m.in.: 
wzrostu ilości dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, w szczególności w Szkole Podstawowej nr 
3, koszty wspólnej obsługi informatycznej szkół i placówek oświatowych poniesione przez Gminę, 
wydatków poniesionych przez szkoły, w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią, problemów 
w nauce po nauczaniu zdalnym, sposobu realizowania zajęć dodatkowych, problemu z ilością 
nauczycieli, programu Dostępna Szkoła, projektu poruszającego aspekty środowiskowe oraz 
współudziału nowej części szkoły i nowej hali Szkoły Podstawowej nr 1. Wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 Mirosława Wilkosz, Burmistrz Miasta, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Zuzanna 
Bizacka, Dyrektor Przedszkola nr 1 Barbara Nieckarz, Wicedyrektor Przedszkola nr 2 Anna Abucka, 
Dyrektor Przedszkola nr 3 Jolanta Gałka-Klęczar oraz Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw 
Społecznych udzielili szczegółowych odpowiedzi na poruszone kwestie. 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 poinformowała, że od września zostanie wprowadzona w szkole 
jednozmianowość. 
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Następnie Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje oświatę w Mieście. 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Przewodnicząca komisji ogłosiła 1-minutową przerwę w posiedzeniu. 
 
Przewodnicząca komisji wznowiła posiedzenie komisji po przerwie oraz poinformowała, że komisja 
przystąpi teraz do opiniowania uchwał, a punkt 2 czyli realizacja wniosków komisji za II kwartał zostanie 
omówiony w sprawach bieżących.  
 
Ad 3 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. 
w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń. 

 
Projekt uchwały omówił Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji, przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/4/2016 Rady 
Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi 
szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 

b)  w sprawie zmiany Statutu Bieruńskiego Centrum Usług. 
 
Projekt uchwały omówiła Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga.  
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Bieruńskiego 
Centrum Usług 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
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c) w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 
2021/2022. 

 
Projekt uchwały omówiła Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Bieruń na rok szkolny 2021/2022. 
 

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

 
Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
Ad 5  
Przewodnicząca komisji omówiła dwa warianty przyznawania stypendiów sportowych i 
zaproponowała nowe uzgodnione z Burmistrzem Miasta kwoty stypendiów sportowych. Głos w 
dyskusji zabrał Przewodniczący Rady Marcin Nyga, który odnośnie struktury zaproponował powrót do 
rozwiązania sprzed 2019 roku. Następnie głos zabrali radni: Dariusz Czapiewski, Przewodniczący Rady 
oraz Krystyna Wróbel. Poruszono kwestie m.in.: strat i ewentualnych zysków wizerunkowych 
płynących ze sportu oraz inwestowania w rozwój fizyczny mieszkańców.  
 
Wobec dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujący 
wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o przygotowanie na Sesję projektu uchwały  
w sprawie zmiany kwot stypendialnych. III klasa sportowa 100 złotych, II klasa sportowa 150 złotych,  
I klasa sportowa 300 złotych, Mistrzowska klasa sportowa 800 złotych, Mistrzowska międzynarodowa 
klasa sportowa 1300 złotych.  
 

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

 
Wniosek przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
Przewodnicząca komisji kontynuując temat stypendiów sportowych zapytała, czy zespół do spraw 
Strategii Rozwoju Sportu będzie zajmował się  wypracowaniem kwestii finansowania sportu. 
Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta.  
Przewodniczący Rady zaproponował, aby głos Rady Miejskiej lub komisji powinien wybrzmieć już  
w trakcie prac zespołu. Do tematu odniosła się Przewodnicząca komisji.  
Przewodniczący Rady zaproponował, aby Przewodnicząca komisji przedstawiła ten temat w trakcie 
Sesji w punkcie spraw bieżących i wtedy Rada Miejska powinna zająć jakieś stanowisko. Do tematu 
odniósł się Damian Gerycki. Następnie głos w dyskusji zabrał Stanisław Jurecki, który zgodził się  
z przewodniczącym rady i zwrócił uwagę, że warto poczekać na wypracowane kwestie zespołu do 
spraw Strategii Rozwoju Sportu, a później rozmawiać nad ewentualnymi rozwiązaniami. Kolejno głos 
zabrał radny Edward Andrejczuk, który zalecił ostrożność i zwrócił uwagę, że przyjmowanie stanowiska 
na najbliższej Sesji jest formą presji lub sugestii dla tego zespołu. Do kwestii odniosła się 
Przewodnicząca komisji oraz Przewodniczący Rady. 
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Wobec dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujący 
wniosek: 
 
 
Wniosek 2 
Komisja Społeczna wnioskuje do Przewodniczącego Zespołu do spraw Strategii Rozwoju Sportu, by 
podczas prac podjąć temat formy finansowania sportu w Gminie, przedstawić wstępne rozwiązania i 
propozycje i stan prac nad strategią na posiedzeniu Komisji Społecznej w miesiącu wrześniu. 
 

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

 
Wniosek przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
W punkcie spraw bieżących, Przewodnicząca komisji zapytała czy jest harmonogram koszenia Potoku 
Stawowego oraz czy wiadomo już coś w temacie reorganizacji ruchu na Starówce.  
Odpowiedzi na pytania udzielił Burmistrz Miasta. 
Następnie głos zabrał radny Damian Gerycki, który zapytał czy odbędzie się głosowanie w sprawie 
realizacji wniosków za II kwartał 2021 r. Odpowiedzi udzieliła przewodnicząca komisji. 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujący opinię: 
 
Opinia 5 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację wniosków za II kwartał 2021 r. 
 

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

 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
 
Ad 6 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie Protokół Nr 6/2021 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 16.06.2021 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
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 


