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PROTOKÓŁ NR 7/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 16.09.2020 r.  

w dużej sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Polityka senioralna w mieście. 
2. Program polityki zdrowotnej na 2021 rok. 
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 6/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 19.08.2020 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 radnych czy 
wszyscy 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 
 
Temat Polityka senioralna omówili kolejno: Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry,  Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała, Zastępca Dyrektora Bieruńskiego 
Ośrodka Kultury Adam Kondla.  
 
Głos w dyskusji zabrały radne Barbara Panek-Bryła oraz Krystyna Wróbel, które poruszyły  
sprawy dotyczące między innymi: prac Metropolitarnego Zespołu ds. Polityki Senioralnej; 
Kart Aktywni Seniorzy 60+; zmienionej formy zatrudniania osób wykonujących usługi 
opiekuńcze/specjalistyczne usługi opiekuńcze; osób oczekujących na umieszczenie w Domu 
Pomocy Społecznej; funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”; współpracy z Powiatowym 
Centrum Usług Społecznościowych; akcji „Koperta życia”. 
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przyjęła następującą opinię: 
 
Opinia 1  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje politykę senioralną miasta.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
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Ad 2 
 
Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry przedstawiła Program polityki zdrowotnej na 2021 r.  
 
W czasie dyskusji nad przedmiotowym tematem głos zabrały radne Barbara Panek-Bryła  
i Krystyna Wróbel, poruszono kwestie: ilości dzieci niepełnosprawnych objętych rehabilitacją 
w warunkach domowych; zmian wprowadzonych w programach polityki zdrowotnej; 
szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób od 60 roku życia; braku konieczności 
posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przez dzieci do 2 roku życia objęte programem 
rehabilitacji w warunkach domowych.  
 
W podsumowaniu dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą 
opinię: 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje przedstawione programy polityki zdrowotnej  
na rok 2021.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 3 
 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2021 rok „Udzielanie 
świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Bieruń w warunkach domowych"; 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/7/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 
czerwca 2020 r. dotyczącej przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok 
„Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku 
życia".   
 

Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przedmiotowe projekty uchwał: 
 
Opinia 3  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
polityki zdrowotnej na 2021 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji 
dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych".  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 
VIII/7/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 czerwca 2020 r. dotyczącej przyjęcia 
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programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla 
mieszkańców Bierunia od 60 roku życia". 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
Przewodnicząca komisji zapytała czy został rozpatrzony wniosek rodziców uczniów SP3  
o wydłużenie godzin funkcjonowania świetlicy szkolnej. 
 
Zastępca Burmistrza poinformowała, że zweryfikuje sprawę i udzieli odpowiedzi do Komisji 
Finansów.  
 
 
Ad 5 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 6/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 19.08.2020 r. 
 
 

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

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 
 


