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PROTOKÓŁ NR 7/2019 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 21.08.2019 r.  

w dużej sali szkoleń Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Polityka prorodzinna w mieście.   
2. Realizacja wniosków komisji za II kwartał 2019.   
3. Opiniowanie projektów uchwał. 
4. Sprawy bieżące. 
5. Przyjęcie protokołu Nr 6/2019  z posiedzenia komisji w dniu 19.06.2019 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 radni otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym 
porządkiem posiedzenia i czy wnoszą uwagi do porządku posiedzenia.  
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie porządek posiedzenia: 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 
 
 
Ad 1 
 
Do tematu polityka prorodzinna w zakresie działań podejmowanych przez Urząd Miejski w Bieruniu 
wprowadziła Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry, natomiast w zakresie działań realizowanych 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr 
Ćwiękała. 
 
Ok godz. 16:12 przybyła spóźniona Radna Agnieszka Demska-Furgał. 
Od tej chwili w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. 
 
 
W dyskusji udział wzięli radni: Edward Andrejczuk, Krystyna Wróbel, Agnieszka Demska-Furgał, 
Stanisław Jurecki.  
Poruszono kwestie dotyczące wsparcia dla rodzin tj. programów społecznych realizowanych w gminie: 
„Rodzina Trzy Plus”, „Karta Dużej Rodziny”, dotowania żłobka „A KUKU” i Niepublicznego Przedszkola 
„Karolek”, programów i działalności realizowanych przez MOPS m.in.: świetlic wsparcia dziennego, 
organizacji zajęć profilaktycznych, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
świadczeń wychowawczych, mieszkanie chronione, Dzienny Dom „Seniora+”, organizacji szkoleń  
i spotkań.    
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Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, iż w materiale dotyczącym polityki prorodzinnej jest również 
informacja odnośnie ulg zastosowanych przez jednostki organizacyjne gminy: Bieruński Ośrodek 
Sportu i Rekreacji oraz Bieruński Ośrodek Kultury z wyszczególnieniem ilości sprzedanych wejść wraz  
z kwotami. 
Radna Krystyna Wróbel pochwaliła działalność MOPS, natomiast Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej pochwalił współpracę ze szkołami.  
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuję Politykę prorodzinną realizowaną przez Gminę Bieruń.   
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 
Ad 2 
 
Realizacja wniosków komisji za II kwartał 2019 r.: 
 
a) Wniosek 2 z 19.06.2019 r.- Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o przeanalizowanie 
zaproponowanych nowych projektów programów zdrowotnych pod kątem danych ilości osób objętych 
programem oraz kosztów realizacji (koszt jednostkowy i całkowity), by można było zapewnić 
funkcjonowanie z budżetu miasta na 2020 rok, przeprowadzenie konsultacji z lekarzami specjalistami 
pod kątem wskazań i potrzeby wdrażania programu oraz rozszerzenie programu III (wczesne 
wykrywanie ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców w wieku powyżej 20. roku życia)  
o badania pod kątem cukrzycy. Komisja wnioskuje o przygotowanie materiału na komisję sierpniową 
oraz rozeznanie kosztów.  
 

 
Przewodnicząca Komisji poinformowała, że temat był już przestawiany na posiedzeniu komisji 
czerwcowej i zaproponowała aby przejść do zadawania pytań. 
  
Przewodnicząca Komisji zapytała o przemieszczanie się nauczycieli pomiędzy dwoma budynkami  
i  problem parkowania przy SP3.   
 
Dyrektor SP3 Elżbieta Adamowska odpowiedziała, że jest ogromny problem z parkowaniem, miejsca 
parkingowe są zajmowane przez mieszkańców i nauczyciele są zmuszeni parkować na odległych 
parkingach, dlatego zaproponowała, aby zarezerwować 10 miejsc dla nauczycieli, szczególnie tych  
przechodzących.  
 
Przewodniczącą Komisji zaznaczyła, iż w porównaniu z rokiem poprzednim w SP1 skrócono  
o 1 godzinę tj. do godziny 15:20 czas zakończenia lekcji.  
 
Przewodnicząca Komisji zapytała również o przejście części uczniów SP 3 z klas VI do budynku przy  
ul. Warszawskiej, o wychowawstwo w szkołach, zebrania Rad Pedagogicznych i zarządzanie 
budynkami.  
Szczegółowych informacji udzielili Dyrektorzy SP1 Gabriela Lipińska i SP3 Elżbieta Adamowska.   
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Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała czy problem dwuzmianowości w SP1 wynika z organizacji 
przestrzeni lekcyjnej czy również z dyspozycyjności nauczycieli oraz czy były jakieś sygnały odnośnie 
ewentualnie wyższej wysokości subwencji dla szkół z jednozmianowością.    
 
Dyrektor SP1 odpowiedziała, że dwuzmianowość wynika przede wszystkim z ograniczonej ilości  
sal lekcyjnych, które szkoła posiada.  
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga odpowiedziała, że do tej pory nie było 
żadnych sygnałów odnośnie wyższej subwencji dla szkół z jednozmianowością. 
 
Radny Damian Gerycki zaproponował, aby złożyć wniosek do Burmistrza Miasta o analizę możliwości 
wyznaczenia miejsc parkingowych dla nauczycieli po lewej stronie drogi  dojazdowej do budynku Szkoły 
Podstawowej  nr 3 przy ul. Węglowej ze znakiem B1 tj. zakaz ruchu w obu kierunkach. 
 
W dalszej dyskusji udział wzięli radni: Barbara Panek-Bryła, Agnieszka Demska-Furgał i Krystyna 
Wróbel. Poruszano sprawy samorządów uczniowskich w szkołach, skrócenia czasu zajęć lekcyjnych 
podczas upałów, problemu poruszanego w ankietach tj. braku kontaktu nauczycieli z dyrekcją. 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zaproponowała, aby zastanowić się nad  zaopatrzeniem szkół w wodę 
w strategicznych momentach, gdy występują największe upały.  
 
Radna Krystyna Wróbel zwróciła uwagę, iż przedmiotowy materiał, który został już przedstawiony  
na czerwcowym posiedzeniu komisji nie został poszerzony pisemnie o dodatkowe informacje.   
 
Przewodnicząca Komisji wyjaśniła, iż została wybrana forma wyjaśnienia ustnego, ponieważ  
poruszone kwestie bardzo trudno byłoby ująć Dyrektorom szkół oraz Dyrektorowi BCU na piśmie oraz 
zaproponowała, aby co roku w sierpniu była przedstawiana na posiedzeniu komisji informacja  
o sytuacji w szkołach.  
 
Przewodnicząca Komisji spytała o windę dla niepełnosprawnych przy SP1. 
 
Burmistrz Miasta odpowiedział, że jest w trakcie realizacji, inwestycja dotyczy budowy sali 
gimnastycznej, dobudowy łącznika oraz budowy klatki schodowej z windą.  
 
Przewodnicząca Komisji podała 2 pomysły, na chwilę obecną nie do dyskusji, ale do zastanowienia się:  
w Bieruniu Nowym dwie osobne szkoły, a w Bieruniu Starym klasy 1-3 przy ul. Licealnej, reszta klas przy 
ul. Krakowskiej.  
 
Radni Krystyna Wróbel i Stanisław Jurecki poprosili aby uszanować decyzję podjętą przez Radnych  
w kwestii podziału szkół i nie wracać do tego tematu.  
 
Po dyskusji członkowie komisji przyjęli następujące opinie i stanowiska: 
 
Stanowisko 1 
  
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o przedstawienie w sierpniu w kolejnych latach 
informacji dotyczących przyjętych rozwiązań w funkcjonowaniu szkół na najbliższy rok szkolny.  
 
Burmistrz Miasta zaproponował, aby w ramach planu pracy komisji na poszczególne lata obejmować   
na posiedzeniu  komisji sierpniowej temat Stan przygotowania szkół do kolejnego roku szkolnego. 
 
Propozycja została zaakceptowana.  
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Stanowisko nr 2  
 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o analizę możliwości wyznaczenia miejsc 
parkingowych dla nauczycieli po lewej stronie drogi  dojazdowej do budynku Szkoły Podstawowej  nr 3 
przy ul. Węglowej ze znakiem B1 tj. zakaz ruchu w obu kierunkach. 
 

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

 
Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko. 
 
b) Wniosek 1 z dnia 17.04.2019 r.  - Komisja Społeczna zapoznała się z polityką senioralną miasta 
realizowaną przez MOPS, BOK, BOSiR oraz Urząd Miejski w Bieruniu i rekomenduje współpracę władz 
miasta z gminami powiatu i starostą w temacie budowy powiatowego całodobowego domu pomocy 
społecznej. Jednocześnie komisja proponuje jako wkład własny przekazanie działki na ten cel na terenie 
Bierunia. 
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała co oznacza sposób realizacji wniosku „Realizacja w miarę potrzeb”. 
 
Burmistrz Miasta wyjaśnił, iż zapis jest niefortunny i winno być „Realizacja na bieżąco”. Odpowiedział 
również, że trwają rozmowy z Zarządem Powiatu, z Radnymi powiatowymi oraz prywatnym 
podmiotem, który jest wstępnie zainteresowany wybudowaniem domu dla osób starszych, jedną  
z lokalizacji jest teren naszej gminy. Jeśli będzie to już sformalizowane i podmiot zwróci się z tym na 
piśmie wtedy na posiedzeniu Komisji we wrześniu będzie przedstawiona stosowna uchwała do 
zaopiniowania. 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał spytała czy odbyło się już spotkanie z przedstawicielami sąsiednich 
gmin odnośnie przedmiotowego tematu, które było wnioskowane na jednej z komisji.   
 
Burmistrz Miasta odpowiedział, iż propozycja była aby powiat zorganizowała spotkanie, ponieważ 
należy to do jego kompetencji.  
 
 
 c) Wniosek 2 z 19.06.2019 r. - Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta  
o przeanalizowanie zaproponowanych nowych projektów programów zdrowotnych pod kątem danych 
ilości osób objętych programem oraz kosztów realizacji (koszt jednostkowy i całkowity), by można było 
zapewnić funkcjonowanie z budżetu miasta na 2020 rok, przeprowadzenie konsultacji z lekarzami 
specjalistami pod kątem wskazań i potrzeby wdrażania programu oraz rozszerzenie programu III 
(wczesne wykrywanie ryzyka chorób układu krążenia wśród mieszkańców w wieku powyżej 20. roku 
życia) o badania pod kątem cukrzycy. Komisja wnioskuje o przygotowanie materiału na komisję 
sierpniową oraz rozeznanie kosztów.  

 
Do temat Programów polityki zdrowotnej wprowadziła Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry.    
W dyskusji udział wzięli radni: Barbara Panek-Bryła, Agnieszka Demska-Furgał i Krystyna Wróbel. 
Poruszono kwestie dot. zaproponowanego wieku 20-34 lat do programu badań  kierunku chorób 
krążenia i cukrzycy,  konsultacji zaproponowanych programów polityki  zdrowotnej z lekarzem, dawek 
szczepionek przeciwko HPV.  

 
Radna Agnieszka Demska-Furgał poprosiła, aby w temacie Programu badań w kierunku chorób 
krążenia i cukrzycy dla osób w wieku 20-34 lata uzupełniająco wspomóc się opinią lekarską,  
w szczególności jeśli chodzi o adekwatność zaproponowanego wieku uczestników Programu tj. 20-34 
lata. 
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Radna Krystyna Wróbel zaproponowała, aby zwrócić się ponownie z prośbą do lekarzy o opinię  
na temat zaproponowanych Programów polityki zdrowotnej, w szczególności jeśli chodzi o ilość dawek 
dla szczepionki przeciwko HPV i kategorii wiekowej osób objętych poszczególnymi programami. 
 
 
Ad 3 
 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania następującego projektu uchwały: 
 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/10/2019 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 
2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego 
funduszu nagród.  

 
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jej podjęcia przedstawiła Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług 
Beata Berger-Styga.  

Przewodnicząca Komisji spytała skąd będą pochodzić dodatkowe środki, które będą wypłacane 
nauczycielom oraz o rozmowy ze Związkami Zawodowymi. 

Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług poinformował, że w  praktyce to rząd powinien zabezpieczyć  
te pieniądze, które później otrzymuje gmina jako subwencja, jednakże napływają informację,  
iż subwencja już została naliczona i na dodatkowe środki raczej nie ma co liczyć. Jeśli chodzi o rozmowy 
ze Związkami Zawodowymi to ostateczne porozumienie powinno być do Sesji.  

Opinia 1 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/10/2019 
Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania 
nagród ze specjalnego funduszu nagród.  
 

 Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.   

 
Ad 4 
  
Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż kolejne, wrześniowe posiedzenie komisji jest 
posiedzeniem wyjazdowym i rozpocznie się o godzinie 13:00. Posiedzenie stacjonarne będzie 
kontynuowane w Urzędzie bezpośrednio po wyjazdowym.    
 
Burmistrz Miasta zaproponował, aby posiedzenia wyjazdowe odbywały się w formie wyjazdowej i nie 
wracać do części stacjonarnej. Natomiast, jeżeli będzie taka potrzeba to część stacjonarną 
zorganizować w ostatnim miejscu objazdu.  

za – 8 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głosów 
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Przewodnicząca Komisji poinformowała, że jeżeli ze względów formalnych będzie to możliwe to w taki 
sposób będzie to  rozwiązane.  
 
Przewodnicząca Komisji w imieniu mieszkańców zgłosiła problem utrudnionego zejścia z ostatniego 
mostku przy rzece Mlecznej (między wałem a zejściem z mostka, tam gdzie ludzie jeżdżą rowerami na 
ulicę Wylotową), jest bardzo zniszczone, rowerem nie można już zjechać. Przewodnicząca posiada 
dokumentację fotograficzną. 
 
Burmistrz Miasta poinformował, że gmina niewiele może zrobić, ponieważ most nie jest w gestii gminy 
oraz że mosty na Mlecznej przysparzają sporo problemów, ponieważ nikt się do nich nie przyznaje.  
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zwróciła uwagę, iż z wyjazdowego posiedzenia komisji protokół 
powinien powstać.  
 
 
Ad 6 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 6/2019  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 19.06.2019 r.: 
 

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

 
Protokół został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 
 
 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
  
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:          
Anna Wilk   
 

Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
           Barbara Panek-Bryła 


