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PROTOKÓŁ NR 2/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 19.02.2020 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 następujących przedszkolnych placówek 
oświatowych: 
 

1. Przedszkola nr 2, Oddział Czarnuchowice przy ul. Mielęckiego 29; 
2. Przedszkola nr 2, Oddział Bijasowice przy ul. Bijasowickiej 58; 
3. Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Bocianiej 1; 
4. Przedszkola nr 2, Oddział przy ul. Warszawskiej 230; 
5. Przedszkole nr 1, Oddział Ściernie przy ul. Kamiennej 17; 
6. Przedszkole nr 1, Oddział przy ul. Chemików 33; 
7. Przedszkole nr 1, Oddział przy ul. Chemików 39. 

 
Kontynuacja posiedzenia w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu z następującym 
porządkiem: 
 

1. Przedszkolne placówki oświatowe. 
2. Realizacja wniosków za IV kwartał 2019 r.  
3. Sprawy bieżące.  
4. Przyjęcie protokołu nr 1/2020 z posiedzenia komisji w dniu 22.01.2020 r.   

 
 
 
Przewodnicząca komisji Barbara Panek-Bryła otworzyła II część posiedzenie Komisji Społecznej  
i przywitała nowoprzybyłych gości oraz zapytała radnych czy wnoszą uwagi do porządku posiedzenia. 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia. 
W związku z problemami technicznymi podczas głosowania porządku, Przewodniczący Rady 
zaproponował wniosek formalny o reasumpcję głosowania.  
 

za – 8 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. –  0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że komisja dokonała objazdu wszystkich ww. przedszkolnych 
placówek  oświatowych oraz otworzyła dyskusję w temacie. 
 
Głos w dyskusji zabrał Burmistrz Miasta oraz radni: Krystyna Wróbel, Marcin Nyga, Barbara  
Panek-Bryła, którzy poruszyli między innymi kwestie: konieczności organizowania komisji 
objazdowych; gospodarowania placówkami przedszkolnymi przez Dyrektorów; maksymalnego 
obłożenia w przedszkolach; stanu budynków przedszkolnych (w tym przede wszystkim złego stany 
Filii przy ul. Chemików 39); dokonania analizy funkcjonowania filii przedszkolnych w związku ze 
zbliżającymi się zmianami demograficznymi; ponowienia komisji objazdowej w obecnej kadencji; 
uwag zgłoszonych podczas grudniowego posiedzenia komisji przez rodziców dzieci uczęszczających 
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do Fili Przedszkola nr 1 w Ścierniach na temat stanu tej placówki; przeznaczenia na parking terenu 
przy Przedszkola nr 1 na ul. Chemików 39.  
 
 
Następnie Przewodnicząca komisji zapoznała z treścią stanowiska dotyczącego przedszkolnych 
placówek oświatowych.  
 
Komisja Społeczna po dokonaniu objazdu przedszkolnych placówek oświatowych wskazuje na 
potrzebę podjęcia działań w zakresie:  

1. Przedszkole nr 2, Filia Czarnuchowice: 

a) remont elewacji,  

b) naprawa ubytków nawierzchni dachu, 

c) remont schodów do kotłowni, 

d) patrole Straży Miejskiej terenu Przedszkola w godzinach wieczornych; 

e) monitoring. 

2. Przedszkole nr 2, Filia Bijasowice: 

a) remont elewacji, 

b) naprawa ubytków nawierzchni dachu, 

c) odświeżenie ścian wewnątrz budynku – wskazanie sanepidu, 

d) naprawa pęknięć ścian. 

3. Przedszkole nr 2, Filia ul. Warszawska 230: 

a) odświeżenie ścian, 

b) projekt zagospodarowania podpiwniczenia budynku. 

4. Przedszkole nr 1, Filia Ściernie: 

a) wymiana rynien, 

b) remont dachu 

c) naprawa pęknięć ścian w łazience – szkody górnicze. 

5. Przedszkole nr 1, Filia ul. Chemików 39: 

a) zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Chemików a budynkiem przedszkola na parking. 

6. Przedszkole nr 1, Filia ul. Chemików 33: 

a) naprawa pęknięć ścian – szkody górnicze. 

 
W czasie dyskusji nad zaproponowanym wnioskiem głos zabrali Burmistrz Miasta oraz radni: Marcin 
Nyga, Barbara Panek-Bryła, Krystyna Wróbel, Stanisław Jurecki poruszono między innymi sprawy: 
zabezpieczonych w budżecie miasta środków na prace remontowe dla placówek oświatowych; 
zasadności zaproponowanego wniosku oraz możliwości jego realizacji; zobligowania Przewodniczącej 
komisji do przygotowania na komisję budżetową zestawienia zgłoszonych w ciągu roku wniosków  
w celu ponownej ich analizy; konieczności określenia priorytetów do wykonania; projektu 
zagospodarowania piwnic oraz zaprojektowania i wykonania modernizacji kuchni w Przedszkolu nr 2. 
 
 
Przewodnicząca komisji ponownie odczytała wniosek wraz z zaproponowaną zmianą i poddała go 
pod głosowanie. 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna po dokonaniu objazdu przedszkolnych placówek oświatowych wskazuje na 
potrzebę podjęcia działań w zakresie:  

1. Przedszkole nr 2, Filia Czarnuchowice: 

f) remont elewacji,  

g) naprawa ubytków nawierzchni dachu, 

h) remont schodów do kotłowni, 
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i) patrole Straży Miejskiej terenu Przedszkola w godzinach wieczornych; 

j) monitoring. 

2. Przedszkole nr 2, Filia Bijasowice: 

e) remont elewacji, 

f) naprawa ubytków nawierzchni dachu, 

g) odświeżenie ścian wewnątrz budynku – wskazanie sanepidu, 

h) naprawa pęknięć ścian. 

3. Przedszkole nr 2, Filia ul. Warszawska 230: 

c) odświeżenie ścian, 

d) projekt zagospodarowania podpiwniczenia (jako priorytet projekt modernizacji kuchni). 

4. Przedszkole nr 1, Filia Ściernie: 

d) wymiana rynien, 

e) remont dachu 

f) naprawa pęknięć ścian w łazience – szkody górnicze. 

5. Przedszkole nr 1, Filia ul. Chemików 39: 

b) zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Chemików a budynkiem przedszkola na parking. 

6. Przedszkole nr 1, Filia ul. Chemików 33: 

b) naprawa pęknięć ścian – szkody górnicze. 

 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

(Komisja przyjęła wniosek większością głosów) 
 
 
Ad 2 
 
Przewodnicząca Komisji oraz radna Agnieszka Demska-Furgał zapytały o realizację wniosku z dnia 
11.12.2019 r. dotyczącego audytu organizacyjno-finansowego wszystkich placówek oświatowych 
działających na terenie gminy Bieruń tj. efektów narady otwierającej czynności audytowe oraz 
kosztów wykonania tego audytu.   
 
Burmistrz Miasta poinformował, że narada odbyła się 18 lutego br., audytorkom przedstawiono 
potrzeby w tym zakresie oraz efekty dyskusji z grudniowego posiedzenia Komisji Społecznej. Dodał, 
że wyniki audytu przedstawione zostaną podczas kwietniowego posiedzenia Komisji, natomiast 
informację  o kwocie audytu radni otrzymają w pisemnym sprawozdaniu Burmistrza.  
 
Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie stanowisko w sprawie 
realizacji wniosków: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizację wniosków Komisji Społecznej za IV kwartał 2019 r.  
 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

(Stanowisko przyjęto większością głosów) 
 
 
Ad 3 
 
Przewodnicząca Komisji poinformowała o piśmie KSS „Piast” Bieruń w sprawie Uchwały  
nr XIV/12/2019  z dnia 19.12.2019 r. dotyczącej zmiany przyznawania stypendiów sportowych za 
osiągnięte wyniki sportowe.  
Przewodniczący Rady dodał, że pismo przekazał komisji z prośbą o podjęcie stanowiska w tej sprawie.  
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W czasie dyskusji głos zabrali radni: Dariusz Czapiewski, Krystyna Wróbel, Barbara Panek-Bryła 
poruszano kwestie między innymi dotyczące zmiany zasad w sprawie stypendiów sportowych  
w trakcie trwania sezonu sportowego; promocji zawodników będących mieszkańcami Bierunia. 
 
Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod glosowanie następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 2 
Komisja Społeczna stoi na stanowisku aby nie zmieniać treści uchwały z 19.12.2019 r. w sprawie 
przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe i aby wspierać sportowców 
będących mieszkańcami Bierunia, co wynika z treści uchwały. 
 

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

(Stanowisko przyjęto jednogłośnie) 
 
 
 
Ad 4 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 1/2020  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 22.01.2020 r.: 
 

za –  7 głosów  przeciw –  0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

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 

 


