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PROTOKÓŁ NR 6/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 19.08.2020 r.  

w dużej sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Stan przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. 
2. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna – stan i potrzeby. 
3. Realizacja wniosków za II kwartał 2020 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 5/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 17.06.2020 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.  
Radny Damian Gerycki uczestniczył w posiedzeniu komisji zdalnie. 
 
 
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 
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga przedstawiła temat Stan 
przygotowań placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.   
Następnie Dyrektorzy: Szkoły Podstawowej nr 1 Gabriela Lipińska i Zuzanna Bizacka oraz 
Szkoły Podstawowe nr 3 Elżbieta Adamowska omówiły zmiany wprowadzone  
w placówkach szkolnych po przeprowadzonym audycie zewnętrznym systemu oświaty. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrali radni: Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Agnieszka 
Demska- Furgał poruszono między innymi sprawy dotyczące: zasad funkcjonowania 
placówek szkolnych w czasie Covid; konieczności przygotowania procedur na różne warianty; 
zwiększenia promocji higieny wśród dzieci; przyprowadzania chorych dzieci do szkoły; 
podziału trzech klas 8 na grupy językowe; skrócenia czasu funkcjonowania przedszkoli  
i świetlic szkolnych; ilości nauczycieli przechodzących między placówkami; 
międzyoddziałowego podziału na grupy na zajęciach wychowania fizycznego;  potrzebach 
finansowych związanych z koniecznością zakupu środków dezynfekcji i ochrony w związku  
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z pandemią;  rozpoczęcia roku szkolnego w szkołach; laptopów w ramach programu „Zdalna 
szkoła” .  
 
Po zakończonej dyskusji, komisja przyjęła następującą opinię: 
 
Opinia 1  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje stan przygotowań placówek oświatowych do nowego 
roku szkolnego.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
Następnie Przewodnicząca komisji podziękowała odchodzącej Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 Gabrieli Lipińskiej za trud, zaangażowanie, serce oraz całe okazane dobro.     
 
 
Ad 2 
 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka zreferował temat 
Infrastruktura sportowo-rekreacyjna – stan i potrzeby. 
 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję w przedmiotowym temacie, w której głos zabrali 
Burmistrz Miasta oraz radni: Stanisław Jurecki, Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga, Agnieszka 
Demska-Furgał, poruszono między innymi kwestie dotyczące: zalewania terenów w obszarze 
boiska sportowego KS Piast i Strzelnicy Sportowej; zalegających śmieci przy Strzelnicy 
Sportowej;  wywozu śmieci na obiektach BOSiR; wytartej nawierzchni boiska ze sztuczną 
trawą na boisku przy SP nr 1; możliwości zastosowania na placach zabaw nawierzchni typu 
kora lub zrębek; fatalnego stanu nawierzchni na placach zabawa przy SP1  
i SP3;  stanu kortów tenisowych; wyników konkursu dotyczącego boisk przyszkolnych.  
 
Burmistrz Miasta i Dyrektor BOSiR udzielili szczegółowych odpowiedzi na zadane w czasie 
dyskusji pytania.  
 
W podsumowaniu dyskusji Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie następującą 
opinię: 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna zapoznała się ze stanem i potrzebami infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej i wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie na rok 2021 na wymianę 
nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1. Komisja wskazuje zadanie jako 
priorytetowe. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
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Ad 3 
 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję w temacie realizacji wniosków za II kwartał  
2020 r. 
 
Przewodniczący Rady zapytał Burmistrza Miasta o realizację wniosku z dnia 22.04.2020 r.  
dotyczącą utworzenia w Urzędzie nowej komórki organizacyjnej, właściwej do prowadzenia 
spraw z zakresu kierowania oświatą w Mieście oraz nadzoru nad jednostkami oświatowymi.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że są przygotowywane zmiany w Regulaminu  Organizacyjnym 
Urzędu, które umożliwią powołanie takiej komórki. Dodał, że docelowo nie później niż 1 stycznia 
2021 r. taka komórka winna powstać i będzie obejmować zagadnienia dotyczące oświaty,  
jak również nadzoru właścicielskiego, spraw społecznych.  
 
Komisja przyjęła opinię w sprawie realizacji wniosków komisji za II kwartał 2020 r.   
 
Opinia 3 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje realizacje wniosków za II kwartał 2020 r.  
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 4 
 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie przyznawania 
stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe; 

b) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie wysokości i zasad 
ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy 
Bieruń; 

c) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form 
wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania. 

 
Sekretarz Miasta poinformowała, że przedmiotowe uchwały mają charakter porządkujący 
prawo miejscowe i nie wnoszą żadnych nowych zapisów.  
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie przedmiotowe projekty uchwał: 
 
Opinia 4  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Uchwały w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki 
sportowe. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
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Opinia 5 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie Gminy Bieruń. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
 Opinia 6  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego Uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i 
zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię. 
 
 
Ad 5 
 
Przewodnicząca komisji poinformowała o piśmie mieszkańca w sprawie wprowadzenia  
w Bieruniu nagród za wybitne wyniku w nauce. Dodała, że ten tematem był już omawiany 
przez komisję w kwietniu 2018 r. i wtedy też została przygotowana symulacja kosztów 
opiewająca na kwotę ok 75 000 zł.  
 
Następnie Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusje w tym temacie, w której udział wzięli 
radni: Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Krystyna Wróbel. 
 
Burmistrz Miasta, Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług oraz Dyrektor SP3 udzielili 
odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji kwestie. 
 
W podsumowaniu dyskusji, komisja przyjęła następujące stanowisko zaproponowane przez 
Przewodniczącego Rady: 
 
Stanowisko 1  
Komisja Społeczna zapoznała się z pismem wnioskującym przyznawanie nagród i stypendiów 
dla dzieci szkół podstawowych za wyniki w nauce i informuje, że temat ten był podejmowany 
przez Komisję Społeczną i Radę Miejską w roku 2018, wówczas zrezygnowano z tej formy 
nagradzania i na dzień dzisiejszy Komisja Społeczna podtrzymuje swoje stanowisko w tym 
zakresie. 
 

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

Komisja przyjęła stanowisko większością głosów. 
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W dalszej kolejności głos zabrał radny Stanisław Jurecki, który zapytał kiedy zostanie 
zakończony ostatni etap budowy drogi do garaży, zadania zabezpieczonego w budżecie.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że gdy pojawią się wystarczające środki na realizację tego 
zadania oraz dodał, że w przyszłym tygodniu bądź w I-szym tygodniu września spotka się  
z radnym w tej sprawie. 
 
 
Ad 6 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 5/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 17.06.2020 r. 
 

za –  9 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 


