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PROTOKÓŁ NR 9/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 18.11.2020 r.  

w trybie zdalnym 
 
 

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

1. Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 
2. Realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 
3. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 
4. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025. 
5. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023. 
6. Realizacja wniosków za III kwartał 2020 rok. 
7. Opiniowanie projektów uchwał. 
8. Sprawy bieżące. 
9. Przyjęcie Protokołu nr 8/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 21.10.2020 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 – 9 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. –  0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
Ad 1 
 
Temat Przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 
przedstawiła Inspektor ds. społecznych Anna Mokry.   
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Głos w dyskusji zabrały radne Barbara Panek-Bryła i Krystyna Wróbel, które spytały o kwotę 
zaplanowaną na realizację programu oraz organizacje samorządowe korzystające z dotacji  
w ramach programu. 
 
Ad 2 
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga omówiła temat Realizacja zadań 
oświatowych w roku szkolnym 2019/2020.  
Następnie na prośbę Przewodniczącej komisji Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 3 Elżbieta 
Adamowska oraz Szkoły Podstawowej nr 1 Zuzanna Bizacka omówiły wyniki egzaminów 
zewnętrznych w szkołach. 
 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję w przedmiotowym temacie, podczas której głos 
zabrali radni: Damian Gerycki, Marcin Nyga, Edward Andrejczuk, Krystyna Wróbel, Stanisław 
Jurecki, którzy  poruszyli kwestie dotyczące między innymi: zakupu sprzętu komputerowego i 
jego ubezpieczenia; dodatkowej subwencji; wykonywania obowiązków służbowych przez 
nauczycieli i pracowników szkół podczas pandemii; uczniów mieszkających w Bieruniu,  
a przeniesionych do innych szkół; trudnego okresu oświaty w czasie pandemii; kontroli 
doraźnej w SP1; zadań, dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników; niepotwierdzonych absolwentów SP1.  
  
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług oraz Dyrektorki Szkół Podstawowych nr 1 i 3 udzielili 
szczegółowych odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji kwestie.  
 

Na zakończenie dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą 
opinię: 
 

Opinia 1  
Komisja Społeczna pozytywnie ocenia realizację zadań oświatowych w roku szkolnym 
2019/2020.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 3 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Ćwiękała przedstawił Gminny  
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021. 
 

Głos w dyskusji zabrali radne: Barbara Panek-Bryła i Krystyna Wróbel, poruszono sprawy 
dotyczące miedzy innymi: wzrastających statystyk dotyczących problemów z alkoholem  
i narkotykami; funkcjonowania świetlic podczas pandemii, porad udzielanych przez Gminne 
Centrum Profilaktyki Uzależnień; ilości osób uczęszczających do świetlic; struktury wiekowej 
osób korzystających z poradach  specjalistów. 
 
 
Ad 4 
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Do tematu Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 wprowadził Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

Przewodnicząca komisja zapytała Dyrektora MOPS o wprowadzone w nowej edycji Programu 

zmiany w działaniach.  

 
Ad 5  
 
Temat Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023 przedstawił 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
 
W przedmiotowym temacie głos zabrała Przewodnicząca komisji, która poruszyła kwestie 
dotyczące funkcji rodziny wpisanych we Wprowadzeniu dokumentu; daty obowiązywania 
Programu oraz nowych kierunków działań Programu przyjętych w wyniku ewaluacji.  
 
Ad 6 
 
W temacie Realizacji wniosków za III kwartał 2020 r. Przewodnicząca komisji zapytała, czy  
w projekcie budżetu na 2021 r. została zabezpieczona kwota na zadanie dotyczące wymiany 
nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. 
 
Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi, że nie została zabezpieczona kwota. Dodał, że podczas 
grudniowej komisji budżetowej będzie czas na dyskusję w sprawie niniejszego zadania.  
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała kto jest odpowiedzialny za infrastrukturę sportowo-
rekreacyjną przy SP1.  
 
Burmistrz Miasta poinformował o spotkaniu z użytkownikami placówek oświatowych  
i terenów sportowych w temacie uregulowania spraw związanych z trwałym zarządem. Dodał, 
że w przypadku terenu przy SP1 wniosek o wspólny trwały zarząd będzie składany przez 
Dyrektor SP1 i Dyrektora BOSiR.  
 
Ad 7 
 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami uprawnionymi na 2021 rok; 

 
Projekt uchwały został omówiony w pkt nr 1.  
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania uchwały. 
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Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi  
na 2021 rok. 
 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.  
 
 

b) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021; 

 
Projekt uchwały został omówiony w pkt nr 3. 

Przewodnicząca komisji poddała projekt uchwały pod głosowanie.  

 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021. 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.  
 

c) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bierunia na lata 2021 – 2025; 

 
Projekt uchwał omówiono w pkt 4 posiedzenia.  
 
Członkowie komisji przegłosowali przedmiotowy projekt.  

 
 
Opinia 4 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Miasta Bierunia na lata 2021 – 2025. 
 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.  
 
 

d) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023. 
 
Przewodnicząca komisji zgłosiła wniosek o dopisanie w projekcie uchwały do Wprowadzenia 
funkcji wychowawczej i religijnej oraz wprowadzenie na str. 6 dokumentu autopoprawki  
w dacie obowiązywania Programu.  
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Głos w dyskusji nad projektem uchwały, a w szczególności funkcji rodziny zabrali radni: 
Krystyna Wróbel, Damian Gerycki, Marcin Nyga, Agnieszka Demska-Furgał, Edward 
Andrejczuk, Stanisław Jurecki.  
 
Z uwagi na szeroką dyskusję nad definicją funkcji rodziny radny Damian Gerycki zgłosił 
wniosek formalny, aby w pierwszej kolejności przegłosować zaproponowany projekt 
uchwały, a w momencie gdy nie uzyska on wymaganej większości formułować ewentualne 
wnioski o zmianę zapisów uchwały. 
 
Opinia 5 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 -2023. 

 

za – 5  głosów  przeciw – 1 głos  wstrzym. – 3 głosy 

Komisja przyjęła opinię większością głosów.  
 
 
Ad 8  
 
Dyrektor Muzeum Miejskiego (w organizacji) Agnieszka Szymula przedstawiła na wniosek 
radnej Krystyny Wróbel informację o toku prac nad siedzibą Muzeum Miejskiego.  
Pani Dyrektor poinformowała między innymi o planowanym do złożenia wniosku  
o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na opracowanie 
dokumentacji kosztorysowo-projektowej.  
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała czy jest możliwe zobaczenia dotychczas zebranych zbiorów 
Muzeum Miejskiego. 
 
Dyrektor MM potwierdziła taką możliwość.  
 
Radna poprosiła o wskazanie dogodnego terminu. 
 
Przewodnicząca komisji wniosła, by radni którzy mają propozycje tematów na przyszłoroczną 
Komisję Społeczną skontaktowali się z nią telefonicznie lub przesłali je do Biura Rady.  
 
Radny Damian Gerycki zapytał czy Bieruński Ośrodek Kultury wnioskował o wsparcie do 
Funduszy Wsparcia Kultury. 
 
Burmistrz Miasta zwrócił się o złożenie zapytania w formie pisemnej, na które zostanie 
udzielona odpowiedź. 
 
Rany Marcin Nyga zgłosił problem nieodbierania liści zebranych przez mieszkańców  
z terenów dróg gminnych i powiatowych, między innymi ul. Krakowskiej i ul. Zdrowia.  
 
Burmistrz Miasta poinformował o podjętych i zaplanowanych w tej sprawie działaniach. 
Dodał, że gmina chce jak najszybciej rozwiązać ten problem.   
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Ad 5 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 8/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 21.10.2020 r. 
 

za - 9 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 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 
 


