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PROTOKÓŁ NR 10/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 09.12.2020 r.  

w trybie zdalnym 
 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 rok. 
2. Plan pracy komisji na 2021 rok. 
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 9/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 18.11.2020 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.   
 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Projekt budżetu miasta na 2021 rok w zakresie kompetencji komisji przedstawiła i omówiła 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła.  
 
Następnie Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury  Joanna Lorenc oraz Dyrektora Muzeum 
Miejskiego (w organizacji) Agnieszka Szymula omówiły Plany finansowe na 2021 r. swoich 
jednostek oraz przekazały informację o odwołanych w przyszłym roku imprezach 
kulturalnych. Natomiast Dyrektorzy: Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka 
oraz Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga podsumowali budżety jednostek  
na 2021 r.. 
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Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję w temacie budżetu miasta na 2021 r., w której 
głos zabrali radni: Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga, Damian Gerycki, Krystyna Wróbel  
i poruszono sprawy dotyczące między innymi: korekty kwot przeznaczonych dla stołówek 
szkolnych w związku z nieobecnością uczniów w szkołach, trudnej sytuacji w kulturze  
w związku z pandemią, przyszłorocznej Nocy Świętojańskiej, osób korzystających z pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów oraz kryterium przyznania tej pomocy, ilości osób 
korzystających z zajęć online organizowanych przez UTW, angażowania bieruńskich grup 
artystycznych w organizację miejskich imprez, współpracy pomiędzy jednostkami 
organizacyjnymi,  rozreklamowania groty solnej, zwiększenia środków na kulturę, kwoty 
zabezpieczonej na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.  
 
Burmistrz i Skarbnik Miasta oraz Dyrektorzy jednostek udzielili szczegółowych odpowiedzi  
na poruszone w czasie dyskusji kwestie.  
 
Przewodniczący Rady Marcin Nyga zaproponował następujący wniosek: 
 
Komisja Społeczna  wnioskuje, aby w 2021 r. w momencie ustąpienia pandemii, zwiększyć 
dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Muzeum 
Miejskiego w Bieruniu w organizacji.  
 
Burmistrz Miasta wniósł o doprecyzowanie wniosku i ujęcie w nim aspektu sytuacji 
finansowej gminy.  
 
Radni Krystyna Wróbel i Damian Gerycki wyrazili sprzeciw do wniosku i dodali, że deklaracja 
ustna w sprawie ewentualnego zwiększenia środków dla jednostek kultury w momencie 
ustania pandemii i poprawy sytuacji finansowej gminy będzie wystarczająca.  
 
Następnie Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następujący wniosek i opinię: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna  wnioskuje, aby w 2021 r. w momencie ustąpienia pandemii i poprawy 
sytuacji budżetowej, zwiększyć dotację dla Bieruńskiego Ośrodka Kultury, Bieruńskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji i Muzeum Miejskiego (w organizacji).  
 

za – 4 głosów  przeciw – 2 głosy   wstrzym. – 1 głos 

Komisja przyjęła wniosek większością głosów. 
 
 
Opinia 1  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt budżetu na rok 2021 w zakresie kompetencji  
komisji. 
 

za – 6 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

Komisja przyjęła opinię większością głosów.  
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Ad 2 
 
Przewodnicząca komisji zapytała radnych czy wnoszą jakieś propozycje zmian do przesłanego 
Planu pracy komisji na 2021 r.  
 
Radny Stanisław Jurecki zapytał o zapis terminu komisji w okresie wakacyjnym. 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że termin komisji w miesiącach wakacyjnych będzie 
ustalany na sesji. 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że w związku z brakiem uwag do zaproponowanego 
Planu pracy komisji, zostanie on przedstawiony na sesję Rady Miejskiej.  
 
 
Przewodnicząca komisji ogłosiła przerwę, z uwagi na chęć dołączenia do posiedzenia 
mieszkańca.  
 
Przewodnicząca komisji wznowiła posiedzenie komisji po przerwie.  
 
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 omówiła Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług (BCU) Beata Berger-Styga. 
 
Głos w dyskusji zabrał radny Marcin Nyga zapytał o: kompetencje BCU i nowoutworzonego 
Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych, w związku ze zmianami  organizacyjnymi w zakresie 
zarządzania oświatą w gminie oraz o termin zakończenia tego procesu reorganizacji.  
 
Dyrektor BCU przedstawiła kompetencje swojej jednostki, natomiast Sekretarz Miasta 
uzupełniła informację  o zadania, które będą realizowane przez Wydział Nadzoru i Spraw 
Społecznych.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że proces zostanie zakończony w momencie rozpoczęcia 
pracy w Urzędzie przez osobę wybraną na stanowisko Naczelnika Wydziału Nadzoru i Spraw 
Społecznych, tj. od 1 lutego 2021 r. jeśli uda się skrócić okres wypowiedzenia, jeśli nie uda się 
to od 1 kwietnia. Dodatkowo wskazał Zarządzenie z 23.09.2020 r. B.120.075.2020 w sprawie 
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bieruniu, w którym można 
zapoznać się z schemat i regulaminem organizacyjnym oraz zakresami działań komórek 
organizacyjnych.  

Przewodniczący Rady wniósł o przekazanie Radzie na piśmie, po zakończeniu procesu 
reorganizacji, informacji odnośnie zakresów kompetencji w poszczególnych instytucjach 
zajmujących się w gminie sprawami oświaty.  
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Przewodnicząca komisji zapytała o ilość osób, które będą zatrudnione w Wydziale Nadzoru  
i Spraw Społecznych.  
Sekretarz Miasta poinformował, że na chwilę obecną będą to 4 osoby.  
 
Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie opinie w sprawie 
przedmiotowego projektu uchwały:  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 

b) w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dziennymi opiekunami; 

 
Projekt uchwały przestawiła Inspektor ds. społecznych Anna Mokry. 
 
Głos w dyskusji zabrał Przewodniczący komisji oraz Burmistrz Miasta, który poinformował,  
iż niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją powołania nowego Wydziału Nadzoru i Spraw 
Społecznych.  
 
Następnie komisja zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru 
nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 

c) sprawie zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte 
wyniki sportowe; 

 
Do projektu uchwały wprowadziła Inspektor ds. społecznych Anna Mokry. 
 
Jako pierwsi głos w dyskusji w sprawie obniżek stypendiów sportowych zabrali mieszkańcy 
Bierunia - rodzice sportowców.  
 
W dalszym toku dyskusji głos zabrali Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza, Dyrektor 
Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz radni: Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga 
poruszono kwestie dotyczące miedzy innymi: konsultacji proponowanych obniżek 
stypendiów na Radzie Sportu; ilości stypendystów sportowych; możliwości wprowadzenia 
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mniejszych obniżek; korekty kwot stypendiów w trakcie roku; przesunięcia stypendiów  
z klasy III do wyższych; ewentualnej zmiany terminu zbierania wniosków stypendialnych.  
 
W podsumowaniu dyskusji Przewodnicząca komisji zaproponowała następujący wniosek: 
 
Wniosek 1 
Komisja  Społeczna wnioskuje o przesunięcie na sesję Rady Miejskiej uchwały w sprawie 
zmiany uchwały dot. przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe  
w celu uzyskania opinii prawnej odnośnie możliwości zwiększania kwot stypendiów 
sportowych w ciągu roku. 
 

za – 4 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 3 głosy  

Komisja przyjęła wniosek większością głosów.  
 

d) w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata  
2021 -2028; 
 

Przewodnicząca komisji poinformował, że niniejszy projekt uchwały pierwotnie zaplanowany 
był w Planie pracy komisji na listopad, jednakże z uwagi na pandemię oraz konsultacje 
społeczne, znalazł się na grudniowym  posiedzeniu komisji.  
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała wprowadził do projekt 
uchwały. 
 
Głos w dyskusji zabrała Przewodnicząca komisji, która następnie poddała przedmiotowy 
projekt uchwały pod głosowanie. 
 
Opinia 4  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021 -2028. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 4 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała o piśmie od Burmistrza Miasta w sprawie 
wyznaczenie z Komisji Społecznej przedstawiciela, który będzie brał udział w pracach komisji 
powołanych do rozpatrzenia wniosków o przyznanie dotacji dla klubów sportowych, 
stypendiów sportowych i nagród sportowych na rok 2021. 
 
Przewodniczący Rady zaproponowała 2 osoby związane ze sportem radnego Walentego 
Boblę oraz radnego Dariusza Czapiewskiego. Obaj kandydaci wyrazili zgodę na udział  
w pracach komisji.  
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie zaproponowane kandydatury. 
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Stanowisko 1  
Komisja Społeczna wyznacza Walentego Boblę jako przedstawiciela Komisji Społecznej do 
prac w komisji powołanej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie  dotacji dla klubów 
sportowych, stypendiów, nagród sportowych na 2021 r.  
 

za – 3 głosów  przeciw – 1 głosów  wstrzym. – 3 głosów  

 
Stanowisko 2 
Komisja Społeczna wyznacza Dariusza Czapiewskiego jako przedstawiciela Komisji Społecznej 
do prac w komisji powołanej w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie  dotacji dla klubów 
sportowych, stypendiów, nagród sportowych na 2021 r.  
 

za – 4 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 3 głosy  

 
Kandydat Dariusz Czapiewski uzyskał większą liczbą głosów za i został wybrany jako 
przedstawiciel do prac w przedmiotowej  komisji.  
 
 
Ad 5  
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 9/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 18.11.2020 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:          
Anna Wilk   
 

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
           dr Barbara Panek-Bryła 
 


