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PROTOKÓŁ NR 4/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 20.04.2022 r.  

 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Strategia rozwoju sportu w mieście. 

3. Opiniowanie projektu uchwały: 

a) w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Sportu i Rekreacji w gminie Bieruń na lata 2022-2028” 

4. Stan przygotowań do Nocy Świętojańskiej.  

5. Sprawy bieżące. 

6. Przyjęcie Protokołu nr 3/2022 ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej oraz Komisji 

Finansów z dnia 24.03.2022 r. 

 

Ad 1 

Wiceprzewodnicząca Komisji Krystyna Wróbel 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.  

 

Wiceprzewodnicząca Komisji zawnioskowała o zmianę porządku posiedzenia przesuwając punkt  

4 przed punktem 2, którą poddała pod głosowanie: 

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

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za.  
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie porządku z wprowadzoną zmianą: 

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

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, przy 7 głosach za.  
 
Następnie Wiceprzewodnicząca Komisji przeszła do merytorycznych punktów posiedzenia.  
 
Ad 2 
Stan przygotowań do Nocy Świętojańskiej przedstawiła Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury 

Joanna Lorenc. 

W czasie dyskusji głos zabrała Wiceprzewodnicząca Komisji, która zapytała czy miasto przewiduje 

dowóz mieszkańców z części starobieruńskiej. 

Odpowiedzi udzielili Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Joanna Lorenc oraz Zastępca Burmistrza 

Sebastian Macioł. 

 

Opinia 1 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje stan przygotowań do Nocy Świętojańskiej. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za.  
 
Ad 3 
Temat „Strategia rozwoju sportu w mieście” szczegółowo przedstawił Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Michał Żerdka. 
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Do posiedzenia dołączyła radna Agnieszka Demska-Furgał. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy  

8 radnych. 

 

W czasie dyskusji, jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Rady Marcin Nyga odniósł się do 

finansowania klubów sportowych, powiązania kwot dotacji, nagród i stypendiów z podatkiem od 

nieruchomości, karencji klubów sportowych. Zgłosił uwagę do rysunku podziału środków na dotacje, 

nagrody i stypendia oraz poprosił o zaznaczenie w wydatkach bieżących i inwestycyjnych, aby  

w punktach, które dotyczą remontu hali dopisać, np. etap I i etap II, żeby można było je rozróżnić. 

Zapytał również czy kwota bazowa w wysokości 2,5% wpływu z podatku od nieruchomości będzie 

wystarczająca oraz czy ten wskaźnik będzie obowiązywał przez cały czas trwania Strategii.  

Odpowiedzi udzielili Zastępca Burmistrza oraz Dyrektor BOSiR Michał Żerdka.  

Następnie głos zabrali radni: Agnieszka Demska-Furgał, Edward Andrejczuk, Jarosław Jurecki, Damian 

Gerycki oraz Przewodniczący Rady. Poruszono kwestie dotyczące m. in. wpisania w założeniach 

inwestycyjnych zmiany nawierzchni w skateparku; traktowania czasu karencji w przypadku połączenia 

klubów sportowych GOL i Piast; potrzeb remontowych dotyczących boiska treningowego przy ulicy 

Warszawskiej 270; wymiany nawierzchni na placach zabaw; opracowania harmonogramu dotyczącego 

regulaminów; studni głębinowych; planowanego ogrodzenia na boisku bocznym przy ulicy 

Warszawskiej 270. 

Odpowiedzi na poruszone kwestie udzielili Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał 

Żerdka. 

 

Wiceprzewodnicząca Komisji przedstawiła wniosek, do którego odniósł się Zastępca Burmistrza. 

Następnie po przedyskutowaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dyrektora Bieruńskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji, Radnego Damiana Geryckiego, poddano go pod głosowanie: 

 

Wniosek 1 

Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta, aby Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji złożył zapytanie do kopalni o terminowości usuwania szkód górniczych na terenie obiektu 
sportowego przy ul. Warszawskiej 270 i aby po uzyskanej odpowiedzi przedstawił harmonogram 
kolejności wykonywanych prac związanych z remontem boiska. 

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

Wniosek przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Ad 4 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały: 
 

a) w sprawie przyjęcia „Strategii Sportu i Rekreacji w gminie Bieruń na lata 2022-2028” 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Sportu  
i Rekreacji w gminie Bieruń na lata 2022-2028” wraz z uwagami. 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
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Ad 5 
W kolejności zgłoszeń głos zabrali: 
-Radny Damian Gerycki, który zapytał czy w związku z garbami na drodze DK44 kopalnia zobowiązała 
się do sfrezowania tych garbów. Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi. 
-Radny Dariusz Czapiewski, który zapytał na jakim etapie jest zadanie budowy ścieżki rowerowej do 
Tychów wzdłuż ul. Oświęcimskiej. Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi. 
 
 
Ad 6 
Wiceprzewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół nr 3/2022 ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Społecznej oraz Komisji Finansów z dnia 24.03.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 8 głosach za. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknęła posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:   
Justyna Kasperczyk        

           Wiceprzewodnicząca Komisji Społecznej 
 

Krystyna Wróbel 


