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PROTOKÓŁ NR 8/2019 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 18.09.2019 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
Część wyjazdowa posiedzenia, która obejmowała wizytację: 

1. Regionalnego Centrum Kulturalno-Gospodarczego „Remiza”; 
2. Domu Kultury „Triada”; 
3. Domu Kultury „Gama”; 
4. Kinoteatru „Jutrzenka”. 

 
Kontynuacja posiedzenia w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu z następującym 
porządkiem: 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury. 
2. Sprawy bieżące.  
3. Przyjęcie protokołu nr 7/2019 z posiedzenia komisji w dniu 21.08.2019 r.   
 
Przewodnicząca komisji Barbara Panek-Bryła otworzyła II część posiedzenie komisji i przywitała 
wszystkich nowoprzybyłych gości.  
 
Ad 1 
  
Przewodnicząca komisji poinformowała, że podczas części wyjazdowej komisja rozmawiała  
o działalności kulturalnej Bieruńskiego Ośrodka Kultury skupiając się głównie na infrastrukturze, 
realizując między innymi wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący remontu dachu w "Jutrzence"  
oraz remontu sanitariatów przy scenie w "Gamie". 
 
Następnie Przewodnicząca komisji zapoznała wszystkich z treścią stanowiska dotyczącego 
infrastruktury kulturalnej oraz otworzyła dyskusję w tym temacie.  
 
Radna Krystyna Wróbel zaznaczyła, iż kierunek dotyczący najpilniejszych potrzeb wskazany  
w stanowisku Komisji jest jak najbardziej właściwy, należy tylko zastanowić się czy wymianą instalacji 
elektrycznej w Jutrzence objąć tylko salę główną czy dla celów bezpieczeństwa cały budynek.  
 
Burmistrza Miasta poinformował, że potrzeby na obiektach kulturalnych są olbrzymie i wykraczają 
poza budżet Miasta, jednakże wie, że trzeba te prace systematycznie realizować. Zwrócił uwagę, iż Pani 
Dyrektor BOK przy pomocy fachowców będzie musiała pokusić się o próbę skosztorysowania kosztów 
i hierarchizacji zadań, żeby określić co jest najważniejsze, od czego należy zacząć a co wykonać w dalszej 
kolejności. Zaznaczył, że dyskusje muszą być kontynuowane na komisjach budżetowych, kiedy będą 
trwały prace nad kształtem budżetu na rok 2020.  
 
Przewodniczą komisja podkreśliła, iż wymiana instalacji elektrycznej jest nie tylko ważna ze względów 
estetyczny, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.   
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
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Stanowisko 1 
 
Komisja Społeczna po dokonaniu objazdu obiektów kultury wskazuje na konieczność podjęcia pilnych 
działań w zakresie: 
1.wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej w sali głównej DK Jutrzenka, 
2. termomodernizacja budynku DK Jutrzenka wraz z montażem klimatyzacji w części biurowej, 
3. wymiana urządzenia napędowego windy w Triadzie, 
4. remont drogi dojazdowej do obiektu DK Gama, 
5. remont foyer w  Gamie,  
6. remont sanitariatów w kuluarach w Gamie,  
7. wymiana oświetlenia w sali głównej Remiza, 
8. analiza stanu obiektów kultury pod względem szkód górniczych: 
a) posadzka w bibliotece w Nowym Bieruniu, 
b) posadzka w Gamie 
c) posadzka w Remizie, 
9. remont sali prób muzycznych w Gamie. 
 

za – 5 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
  
Ad 2 
 
Do tematu w sprawie możliwości udzielenia pomocy repatriantom wprowadziła Pani Naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich Sylwia Kuznowicz oraz Kierownik Biura Zarządzania Mieniem Marcin 
Pater.  
Głos w sprawie zabrał mieszkaniec Bierunia, który złożył do gminy wniosek o przyjęcie rodziny 
repatriantów oraz zaprezentował 5 osobową rodzinę z Kazachstanu, która przeszła wstępną 
weryfikacje w konsulacie i byłaby zainteresowana przybyciem do Polski oraz zamieszkaniem  
w Bieruniu.  
 
Następnie w dyskusji udział wzięli radni: Agnieszka Demska-Furgał, Marcin Nyga, Stanisław Jurecki, 
Edward Andrejczuk, Krystyna Wróbel poruszano kwestie między innymi: obowiązków gminy  
w przypadku przyjęcia rodziny repatriantów, dotacji udzielanej na dofinansowanie kosztów 
ponoszonych przez gminę w związku z przyjęciem rodziny repatriantów, zasobów mieszkaniowych 
gminy. Radni również zaznaczyli, że obowiązkiem Państwa polskiego i samorządowców jest pomagać  
i starać się zmienić sytuację osób, których rodziny zostały zmuszone do wyjazdu z Polski lub 
przymusowe wysiedlone.  
 
Radny Stanisław Jurecki poprosił aby dobrze się zastanowić czy gmina ma środki aby przyjąć taką  
rodzinę. Zaznaczył również, że jako członek Komisji Mieszkaniowej wie, że w gminie jest bardzo dużo 
rodzin potrzebujących i oczekujących na mieszkania.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że temat pomocy repatriantom ciągnie się już od kwietnia 2018 r. 
kiedy został złożony wniosek o przyjęcie takiej rodziny, ponieważ sytuacja nie jest jednoznaczna, nie 
ma pewności jaka pomoc będzie potrzebna i ile ona będzie kosztować. Mając to jednak na uwadze 
zaproponował, aby spróbować i rozpocząć proces przyjęciem rodziny repatriantów. Dodał,  
że w związku z brakiem zasobów mieszkaniowych na ten cel rekomendowane jest zabezpieczenie  
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w budżecie środków finansowych na zakup mieszkania, a następnie podjęcie stosownej uchwały 
stanowiącej zaproszenie dla repatriantów.  
Radny Stanisław Jurecki złożył wniosek formalny o 5 minut przerwy: 
   

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

 
(wniosek przyjęto jednogłośnie) 
 
Przewodnicząca Komisji wznowiła posiedzenie komisji po przerwie. 

 
Członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 2 
 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o rozpoczęcie procesu przyjęcia rodziny 
repatriantów na teren gminy oraz o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2020 na zakup 
mieszkania 
 

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

 
(stanowisko przyjęto jednogłośnie) 
 
 
Przewodnicząca Komisji zapytała w imieniu mieszkańców, czy można by zamykać na noc plac zabaw 
na ul. Marcina, z uwagi na hałasy i przebywanie w godzinach nocnych osób, które raczej nie powinny 
tam być. 
 
Burmistrz Miasta zaproponował, aby poczekać z tematem do zakończenia remontu ul. Marcina  
i ul. Łysinowej, ponieważ mocno ograniczone jest korzystanie z tego placu z uwagi na roboty 
budowlane, które się tam toczą oraz z uwagi na zbliżający się okres jesienno-zimowy popularność 
korzystania z placu jest też ograniczona. Zwrócił również uwagę na ogólny problem z zamykaniem 
placów zabaw i innych obiektów, ponieważ gdy były zamykane było bardzo dużo zniszczeń płotów. 
Poinformował, że rozmawiał z Dyrektorem BOSIR-u odnośnie zamykania skate parku i on uważa,  
że korzystniej jest nie zamykać oraz usuwać uszkodzenia i sprzątać teren niż wymieniać zniszczone 
przęsła w ogrodzeniu, dlatego, że to drożej wychodzi. Na obiektach są montowane kamery m.in. na 
skate parku oraz planowany jest również montaż kamer przy Remizie, ponieważ tam również dochodzi  
do chuligańskich zachowań.  W okresie wiosennym będzie decyzja czy plac zabaw będzie zamykany czy 
może będzie zainstalowany monitoring. 
 
Radny Stanisław Jurecki zapytał czy jest możliwość zamykania placów zabaw na ul. Granitowej, tak jak 
to było robione w latach poprzednich oraz czy była już jakaś odpowiedź z GDDKiA w sprawie zniszczonej 
drogi krajowej skręcając  przy światłach  na ul. Granitową w prawo. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że sprawdzi czy jakieś pismo wpłynęło i do sesji udzieli informacji. 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała, o zagospodarowanie ronda przy KWK Piast i konkurs, który 
był ogłoszony kilka lat temu. 
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Burmistrz Miasta poinformował, że konkurs został rozstrzygnięty, wyniki zostały zaprezentowane i jest 
koncepcja na zagospodarowanie terenu ronda. Jeśli Rada zdecyduje na zmianę zagospodarowania tego 
terenu to należy zabezpieczyć w budżecie środki na projekt i wykonanie. 
 
Radny Stanisław Jurecki poprosił, aby wystosować pismo do energetyki w sprawie kilkakrotnego 
wyłączania w ciągu dnia światła.   
 
Burmistrz Miasta poinformował, że takie pisma były wysyłane. W odpowiedzi była informacja,  
że wszystko jest w normie i nie jest nic ponad to co jest niezbędne dla bieżącej konserwacji sieci 
usuwania awarii. Jeśli ktoś doznaje szkody to jedyną drogą jest droga sądowa, wystąpienia  
o odszkodowanie za zniszczone sprzęty.   
 
 
 
Ad 3 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 7/2019 z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 21.08.2019 r.: 
 

za –  5 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 1 głosów 

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

Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
          dr Barbara Panek-Bryła 


