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PROTOKÓŁ NR 4/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej,  

które odbyło się 20.05.2020 r.  
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 2019 r. 
2. Raport o stanie miasta. 
3. Realizacja wniosków za I kwartał 2020 r. 
4. Opiniowanie projektów uchwał. 
5. Sprawy bieżące. 
6. Przyjęcie Protokołu nr 3/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 22.04.2020 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 ustaw1, obyło się w zdalnym trybie przy wsparciu systemu 
informatycznego eSesja oraz Microsoft Teams.  
Na podstawie informacji uzyskanej z systemu informatycznego 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  
 
Skarbnik Miasta Dorota Przybyła omówiła Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 
2019 r. w zakresie kompetencji komisji. 
 
W czasie dyskusji, w której głos zabrały radne: Barbara Panek-Bryła, Krystyna Wróbel poruszone 
zostały sprawy związane z realizacją wydatków i dochodów między innymi: pomocy materialnej dla 
uczniów – wyprawki szkolnej; prac konserwatorskich przy krzyżach; działalności orkiestry, dużych 
różnic między wydatkami a subwencją oświatową, zmniejszenia świadczeń alimentacyjnych.    
 
Po zakończonej dyskusji członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu za 
2019 r. w zakresie kompetencji komisji. 
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za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
Skarbnik Miasta uzupełniła informację w sprawie działalności orkiestry.  
 
 
Ad 2 
 
Do tematu Raport o stanie miasta wprowadziła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga. 
 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję, w której głos zabrali radni: Marcin Nyga, Krystyna 
Wróbel, Barbara Panek-Bryła i poruszyli kwestie dotyczące miedzy innymi: wysokiego poziomu 
oświaty, sportu i kultury w gminie oraz wysokich kosztów z tym związanych; wzrostu oddziałów 
integracyjnych w szkołach; ilości pracowników obsługi w szkołach;  instruktorów zatrudnionych  
w BOK; zbiorów zakupionych dla Muzeum Miejskiego; inwestycji zrealizowanych przez BOSiR; niskiej 
frekwencji podczas imprezy „Podwieczorek na trawie”; Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa; polityki senioralnej; dysproporcji w zatrudnieniu w bibliotekach; lekcji muzealnej. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka  Kultury 
Joanna Lorenc, Dyrektor Muzeum Miejskiego Agnieszka Szymula, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji Michał Żerdka oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr 
Ćwiękała udzielili odpowiedzi oraz szczegółowych wyjaśnień na poruszone w czasie dyskusji sprawy.    

  
Po zakończonej dyskusji komisja przyjęła następującą opinię: 
 
Opinia 2  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje Raport o stanie miasta w zakresie kompetencji komisji. 

 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 

 
Ad 3 

 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję w temacie realizacji wniosków za I kwartał 2020 r.  
oraz zapytała o wniosek ws. rozbudowy monitoringu przy Przedszkolu nr 2 w Czarnuchowicach.  
  
Burmistrz Miasta poinformował, że z uwagi na trwającą epidemię i zamknięciu filii przedszkoli nie 
jest to zadanie pierwszej potrzeby, a jego realizacja zostanie wznowiona po ustaniu epidemii. 
 
Przewodniczący Rady odniósł się do sposobu realizacji wniosków oraz zaproponował przyjęcie 
wniosku w sprawie dalszej realizacji wniosków niezakończonych w danym kwartale.   
 
Opinia 3   
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje bieżącą realizację wniosków za I kwartał 2020 r. Jednocześnie 
wnioskuje o przedstawienie informacji w zakresie dalszej realizacji wniosków na posiedzeniu komisji  
w  sierpniu. 
 

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

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

a) w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń. 

 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług omówiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  
 
Głos w dyskusji zabrała Przewodnicząca komisji, która zapytała o wnioski zaproponowane przez 
Związki Zawodowe oraz dysproporcje w dodatkach za wychowawstwo w szkołach podstawowych  
i przedszkolach. Burmistrz Miasta udzielił szczegółowej odpowiedzi na zadane przez radną pytania.  
 
Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że z uwagi na problemy techniczne i brak możliwości 
zapoznania się z najnowszym projektem uchwały, wstrzyma się od głosu podczas głosowania 
uchwały. 
 
Po zakończonej dyskusji członkowie komisji przyjęli następującą opinię: 
 
Opinia 4 
Komisja społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Bieruń. 
 

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

(opinia przyjęta większością głosów, przy 7 głosach za, 1 przeciw, 1 wstrzymującym się) 
 
Ad 5 
  
Sekretarz Miasta wprowadziła do Sprawozdania z realizacji współpracy gminy Bieruń z organizacjami 
pozarządowymi  za rok 2019; Sprawozdania z realizacji programu „Rodzina Trzy Plus” za rok 2019 
oraz Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywni Seniorzy 60+” za rok 2019. 
 
Przewodnicząca komisji zapytała o tendencję ws. przedsiębiorców w programie "Rodzina 3+" oraz 
"Aktywni Seniorzy 60+" oraz o warsztaty muzyczne instrumentów dętych. 
 
Sekretarz Miasta poinformowała, że szczegółowe informacje zostaną przedstawione podczas 
najbliższej sesji Rady Miejskiej. 
 
Po zakończonej dyskusji nad sprawozdaniami komisja przyjęła następujące stanowiska:  
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna przyjęła Sprawozdanie z realizacji współpracy gminy Bieruń z organizacjami 
pozarządowymi  za rok 2019. 
 

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

(stanowisko przyjęto większością głosów, przy 8 głosach za, 1 wstrzymującym się). 
 
Stanowisko 2  
Komisja Społeczna przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu „Rodzina Trzy Plus” za rok 2019. 
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za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 1 głos 

(stanowisko przyjęto większością głosów, przy 8 głosach za, 1 wstrzymującym się). 
 
Stanowisko 3 
Komisja Społeczna przyjęła Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywni Seniorzy 60+” za rok 2019. 
 

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

(stanowisko przyjęto większością głosów, przy 8 głosach za, 1 wstrzymującym się). 
 
 
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta, który zaprezentował pierwsze propozycje sposobu 
wdrożenia rekomendacji, zaleceń audytu przeprowadzonego w placówkach oświatowych gminy 
Bieruń.   
 
Głos w dyskusji ws. audytu zabrała radna: Agnieszka Demska-Furgał, która zapytała czy wyniki 
audytu zostały przedstawione dyrektorom placówek oraz jakie były ich opinie. Burmistrz Miasta 
udzielił odpowiedzi na pytania radnej. 
 
Przewodniczący Rady zapytał o aktualną sytuację w szkołach między innymi o: zajęcia 
przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów, sposób przygotowania szkół do egzaminów, 
ewentualne  zmiany w sposobie  edukacji w ostatnim miesiącu roku szkolnego, formułę konsultacji 
dla uczniów w szkołach.  
 
Burmistrz Miasta przedstawił szczegółowo sytuację dotyczącą odmrażania placówek oświatowych 
w związku z wprowadzonymi przepisami.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała czy uczniowie bądź prawni opiekunowie będą zobligowani 
do składania oświadczeń o stanie zdrowia.  
 
Burmistrz Miasta poinformowali, że nie ma takiej wiedzy. Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług 
dodała, że zorientuję się i udzieli odpowiedzi.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał czy gmina monitoruje sytuację dotyczącą niewywiązywania się  
z obowiązków szkolnych uczniów oraz o cieple posiłki dla uczniów w trudnej sytuacji.  
 
Burmistrz Miasta na początku odniósł się do drugiego pytania i poinformował, że Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej cały czas realizuje pomoc dla swoich podopiecznych oraz nie ma żadnych 
informacji o problemach w zakresie.  Dodał, że monitorowanie spełniania obowiązku szkolnego przez 
uczniów należy do obowiązków dyrektorów szkół. Poprosił o składanie na piśmie informacji o 
konkretnych problemach w tych tematach.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała czy podczas zamknięcia placówek oświatowych, placów 
zabaw były wykonywane drobne remonty, naprawy. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że było prowadzonych wiele prac we wszystkich placówkach.  
Zwrócił się o składanie na piśmie pytań ws. konkretnych obiektów, ponieważ część obiektów jest pod 
zarządem BOSiR. 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała o remont pomieszczeń do wydawania posiłków  
w Przedszkolu nr 2. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że zadanie nie było zaplanowane w budżecie. 
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Radna Krystyna Wróbel odniosła się do powyższego pytania i poinformowała, że zgodnie  
z grudniowym wnioskiem komisji zadanie zostanie zrealizowane po zmianie procedury regulacji 
wynagradzania nauczycieli z puli na nagrody. 
 
Burmistrz Miasta zwrócił się ponownie o składanie na piśmie pytań w formie interpelacji/zapytań 
oraz odniósł się do sytuacji finansowej gminy.  
 
Przewodnicząca komisji zapytała Burmistrza Miasta o kończącą się kadencję Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w przyszłym roku.  
 
Burmistrz Miasta poinformował, że kończy się również kadencja Dyrektora Przedszkola nr 1  
oraz że zostaną wdrożone stosowne procedury, w celu wyboru kandydatów na te stanowiska.   
 
 
Ad 6 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 3/2020  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 22.04.2020 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       
      


