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PROTOKÓŁ NR 8/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 21.10.2020 r.  

w trybie zdalnym  
 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 
1. Stan kultury w Bieruniu. 
2. Opiniowanie projektów uchwał. 
3. Sprawy bieżące. 
4. Przyjęcie Protokołu nr 7/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 16.09.2020 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 Stan kultury w Bieruniu omówiły: Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury (BOK) 
Joanna Lorenc oraz Dyrektor Muzeum Miejskiego w organizacji (MM) Agnieszka Szymula, 
zgodnie z kompetencjami swoich jednostek.  
 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję w przedmiotowym temacie, w której głos zabrali  
radni: Marcin Nyga Damian Gerycki, Agnieszka Demska-Furgał, Stanisław Jurecki, Krystyna 
Wróbel, Barbara Panek-Bryła, którzy podziękowali Dyrektorom za ich działalność, szczególnie 
w tym trudnym czasie pandemii, który wymusił na nich zmianę profilu działalności oraz 
poruszyli następujące kwestie: trudnego okresu dla kultury podczas pandemii; wsparcie dla 
Orkiestry Dętej KWK „Piast”; możliwości przesunięcia terminu Jarmarku 
Bożonarodzeniowego; uwzględnienia przez BOK w przyszłorocznych planach działań dwóch 
scenariuszy tj. hybrydowego w przypadku konieczności zamrożenia działań kulturalnych  
oraz tzw. tradycyjnego; uzasadnienia konieczności zatrudnienia asystenta w Muzeum 
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Miejskim oraz jego obowiązków; środków finansowych przeznaczonych na zakup 
eksponatów do Muzeum; grafika zatrudnionego w BOK; ewentualnej siedziby Muzeum, 
złożonego projektu na działania  kulturalne dla seniorów w ramach Programu BGK Generacja 
6.0; rodzinnego uczestnictwa w wydarzeniach i zajęciach twórczych; budżetów i zasad 
wydawania środków przez bieruńskie jednostki kultury; uwzględnienia w przyszłorocznych 
pracach komisji tematu dotyczącego ważnych wydarzeń kulturalnych.   
 
Dyrektorzy jednostek oraz Zastępca Burmistrza udzielili szczegółowych odpowiedzi na 
udzielone w czasie dyskusji pytania.   
 
Ponadto radny Stanisław Jurecki zapytał o koszty i autorów wydawnictw przygotowanych 
przez Muzeum Miejskie w organizacji.  
 
Dyrektor Muzeum Miejskiego poinformował, że taką informację przygotuje na kolejne 
posiedzenie komisji. 
 
Radny Marcin Nyga zaproponował, by przygotowaną na potrzeby komisji prezentację 
zamieścić na stronach internetowych lub na profilach facebookowych BOK i MM, by wszyscy 
mieszkańcy mogli się zapoznać z dokonaniami jednostek. 
 
Radna Krystyna Wróbel  wniosła o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu komisji dalszego 
toku rozwoju  prac nad siedzibą Muzeum Miejskiego.  
   
Przewodnicząca komisji podsumowała stan kultury w mieście i podziękowała Dyrektorom za 
ich działalność  oraz poprosiła, aby podziękować wszystkim pracownikom jednostek za ich 
prace.  
Za zakończenie poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 1  
Komisja Społeczna zapoznała się ze stanem kultury w mieście i pozytywnie opiniuje 
działalność Bieruńskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Miejskiego w Bieruniu w organizacji.   
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła opinię.  
 
 
Ad 2 
 
Komisja przystąpiła do opiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/8/2020 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28 maja 
2020 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  
w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bieruń 

 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług Beata Berger-Styga omówiła projekt uchwały.  
 
W czasie dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali Zastępca Burmistrza, Dyrektor BCU 
oraz radni: Barbara Panek-Bryła, Krystyna Wróbel, Stanisław Jurecki, Damian Gerycki, Marcin 
Nyga, poruszono kwestie dotyczące między innymi: dużych dysproporcji w dodatkach za 
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wychowawstwo; podwyższenie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli w przedszkolach; 
skutków finansowych ewentualnej podwyżki dodatku za wychowawstwo; konieczności 
przegłosowania wniosku; przesunięcia decyzji w sprawie podwyżek na komisję budżetową. 
 
W toku dyskusji radna Krystyna Wróbel zgłosiła wniosek do Burmistrza Miasta o zwiększenie 
kwoty dodatku za wychowawstwo w przedszkolu do 150 zł dla nauczyciela, gdy opiekę nad 
oddziałem sprawuje dwóch nauczycieli  oraz do 300 zł na oddział, gdy opiekę na oddziałem 
sprawuje jeden nauczyciel. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że zgadza się z wnioskiem radnej, jednakże chciałby 
poznać na Komisji Finansów opinię Burmistrza i Skarbnik Miasta w sprawie wpływu na 
budżet miasta zaproponowanych ww. wnioskiem podwyżek. Dodał, że w związku  
z niniejszym podczas głosowania wstrzyma się od głosu.   
 
Następnie Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie zaproponowany przez radną 
Krystynę Wróbel  wniosek.  
 
Wniosek 1  
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o zwiększenie kwoty dodatku za 
wychowawstwo w przedszkolu do 150 zł dla nauczyciela, gdy opiekę nad oddziałem sprawuje 
dwóch nauczycieli oraz do 300 zł na oddział, gdy opiekę na oddziałem sprawuje jeden 
nauczyciel. 
 

za – 4  głosów  przeciw – 1 głosów  wstrzym. – 4 głosów 

Komisja przyjęła wniosek większością głosów. 
 
W toku dalszej dyskusji głos zabrali Zastępca Burmistrza, Dyrektor BCU oraz radni:  Edward 
Andrejczuk, Marcin Nyga, Krystyna Wróbel, Barbara Panek, którzy poruszyli kwestie 
dotyczące: przegłosowania projektu uchwały z zaproponowanymi zmianami; względów 
formalnych dotyczących głosowania uchwały po przyjęciu wniosku w sprawie podwyżek; 
skierowania projektu uchwały na Komisje Finansów; konieczności uzgodnienia uchwały ze 
Związkami Zawodowymi.   
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że projekt uchwały wraz z przyjętym wnioskiem 
skierowane zostaną na Komisję Finansów. 
 
Ad 4 
 
Przewodnicząca komisji zapytała Zastępcę Burmistrza czy została rozpatrzona prośba 
Dyrektor SP3  o wydłużenia godzin funkcjonowania świetlicy szkolnej.  
 
Zastępca Burmistrza poprosił o odpowiedź Dyrektor BCU. 
 
Dyrektor BCU poinformowała o zmianach wprowadzonych w funkcjonowaniu świetlic  
w SP1 i SP3.  
 
Radna Krystyna Wróbel zapytała o zgłoszony przez mieszkańca problem z nieodbieraniem 
popiołu w trakcie odbioru odpadów komunalnych. 
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Zastępca Burmistrza poinformował, że zweryfikuje problem i jutro udzieli odpowiedzi.  
 
 
Ad 5 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 7/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 16.09.2020 r. 
 

za - 8 głosów 
 

przeciw – 0 głosów 
 

wstrz. – 0 głosów 
 

nie głos. – 1 osoba 

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 
 


