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PROTOKÓŁ NR 5/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 17.06.2020 r.  

w dużej sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Plan wydarzeń kulturalnych i sportowych na II półrocze 2020, wakacje w mieście. 
2. Stan przygotowań do Dni Bierunia i Dożynek 2020. 
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie Protokołu nr 4/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 20.05.2020 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 radni otrzymali 
zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi do porządku 
posiedzenia.  
 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia, który z uwagi na 
problemy  techniczne został przegłosowany przez podniesienie ręki. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Dyrektorzy Bieruńskiego Ośrodka Kultury Joanna Lorenc oraz Bieruńskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Michał Żerdka omówili Plan wydarzeń kulturalnych i sportowych na II półrocze 
2020 oraz poinformowali o odwołanych z uwagi na pandemię imprezach.  
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga, Stanisław 
Jurecki poruszono sprawy dotyczące: imprezy biletowanej organizowanej w ramach Dni 
Teatru, Letniego Rynku, projektu „OgarniaMY Młodych” finansowanego z programu 
grantowego „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne”, zorganizowania imprezy cyklicznej na 
obiekcie „Adrenalina”; wznowienia funkcjonowania bieruńskich basenów; informowania 
zespołów o odwołaniu festynów; nakładania się  terminów spotkań/imprez z terminami 
komisji.  
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury przekazała na ręce Przewodniczącej komisji Raport  
z diagnozy kultury oraz poinformowała, że jest on również dostępny  na stronie internetowej 
BOK-u.  
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Ad 2 
 
Przewodnicząca komisji zapytała Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury o rozwiązanie 
umów z artystami z uwagi na odwołanie imprezy Dni Bierunia.  
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury poinformowała, że umowy zostały rozwiązane bez 
żadnych konsekwencji finansowych i prawnych. 
 
Przewodniczący Rady powiedział, iż mimo odwołania imprezy Dni Bierunia, należy 
zastanowić się jeszcze przed wakacjami czy i na jakich zasadach winny odbyć się Dożynki oraz 
stałe elementy, które rokrocznie towarzyszyły imprezie Dni Bierunia tj.: uroczysta Sesja Rady 
Miejskiej podczas, której uhonorowywano Honorowych Obywateli i Zasłużonych dla Miasta 
Bierunia, oficjalne wręczanie nominacji starostom dożynkowym, msza święta dożynkowa.  
 
W podsumowaniu dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą 
opinie: 
 
Opinia 1  
Komisja Społeczna zapoznała się z planem wydarzeń kulturalnych i sportowych na II półrocze 
2020 r., wakacje w mieście.  
 

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

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

a) w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia 
ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców Bierunia od 60 roku życia". 
 

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Inspektor ds. Społecznych 
Anna Mokry. 
 
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrała Przewodnicząca komisji, która zapytała o 
ilość osób biorących udział w poprzednich edycjach programu, cenę szczepionki, wyniki 
ankiety ewaluacyjnej przeprowadzanej po badaniu, realizatora programu.  
 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji, komisja przegłosowała przedmiotowy projekt 
uchwały.    
 
Opinia 2 
Komisja społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
polityki zdrowotnej na 2020 rok „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców 
Bierunia od 60 roku życia". 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
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b) w sprawie udzielenia Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła  
w Bieruniu dotacji na 2020 r. na roboty budowlane przy zabytku. 

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Inspektor ds. Społecznych 
Anna Mokry. 
 
W czasie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Barbara 
Panek-Bryła, Stanisława Jurecki, w trakcie której poruszono kwestie: zakresu prac wniosku, 
zabezpieczenia środków w budżecie, procedury udzielania dotacji.   
 
Po zakończonej dyskusji komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały, który  
z uwagi na problemy techniczne został przegłosowany ręcznie.  
 
Opinia 3  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie udzielenia Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu dotacji na 2020 r. na roboty 
budowlane przy zabytku. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 4 
 
W tym pkt nie zgłoszono żadnych spraw. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 4/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 20.05.2020 r. 
 
Z uwagi na problemy techniczne głosowanie zostało przeprowadzone ręcznie.  
 

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

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

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
           dr Barbara Panek-Bryła 


