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PROTOKÓŁ NR 3/2020 
z posiedzenia Komisji Społecznej,  

które odbyło się 22.04.2020 r.  
 
 
Obecni: 
Według załączonej listy obecności, stanowiącej załącznik do protokołu. 

 
Porządek posiedzenia: 
1. Sprawy bieżące. 
2. Przyjęcie Protokołu nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 19.02.2020 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.  
 
Porządek posiedzenia komisji został przyjęty przez aklamację. 
 
 
 
Ad 1  
 
Przewodnicząca komisji poinformowała, że w tym punkcie zostaną omówione przede wszystkim  
2 główne kwestie: 
 

1) Stanowisko komisji dotyczącego imprez kulturalnych i sportowych. 
 
Na początku głos zabrał Burmistrz Miasta, który poinformował o decyzji podjętej wspólnie  
z Dyrektorami Bieruńskiego Ośrodka Kultury i Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dotyczącej 
odwołania wszystkich imprez zaplanowanych do końca czerwca br. Dodatkowo zarekomendował 
odwołanie wszystkich dużych imprezy sportowych i kulturalnych zaplanowanych do końca roku. 
Poprosił o dyskusję w tym temacie i podjęcie przez komisję stosownego stanowiska. Dodał, że na 
bieżąco będą podejmowane decyzje w sprawie imprez, które będą możliwe do przeprowadzenia oraz 
zaproponował, aby były one organizowane z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów gminy, bez 
konieczności zaangażowania podmiotów zewnętrznych. 
 
 
Następnie Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję, w której głos zabrali Burmistrz Miasta, 
Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
oraz radni: Krystyna Wróbel, Marcin Nyga, Edward Andrejczuk, Stanisław Jurecki, Agnieszka  
Demska-Furgał, Damian Gerycki i poruszono miedzy innymi następujące kwestie: imprez kulturalnych  
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i sportowych zaplanowanych na II połowę roku, umów dotyczących organizacji imprez  
i ewentualnych konsekwencji finansowych związanych z ich rozwiązaniem, pomniejszenia dochodów 
gminy o ok. 6 mln zł; odwołania imprez oraz zmian w budżecie z tym związanych; organizacji imprez  
z wykorzystaniem wewnętrznych zasobów gminy.  
 
Po zakończonej dyskusji komisja przyjęła następujące stanowisko: 
 
Stanowisko 1 
Komisja Społeczna stoi na stanowisku, aby zrezygnować z organizacji w bieżącym roku następujących 
wydarzeń kulturalnych i sportowych: Dni Bierunia, Rodzinny Rajd Rowerowy oraz Turniej Tańca 
Towarzyskiego. W miarę zmieniającej się sytuacji epidemicznej, organizować sport i kulturę w mieście  
z zachowaniem stosownych środków ostrożności, z wykorzystaniem zasobów BOK i BOSiR. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła stanowisko.  
 
 

2) Informacja w sprawie audytu wewnętrznego systemu oświaty gminy Bieruń. 
 

Do tematu audytu organizacyjno-finansowego wszystkich placówek oświatowych działających na 
terenie gminy Bieruń wprowadziły: Przewodnicząca komisji oraz Sekretarz Miasta.  
 
Następnie audytorki: Pani Joanna Czarnota oraz Magdalena Koperniak przestawiły wyniku audytu.  
 
W czasie szerokiej dyskusji nad tematem audytu głos zabrali Burmistrz Miasta, Dyrektor 
Bieruńskiego Centrum Usług oraz radni: Marcin Nyga, Barbara Panek-Bryła, Agnieszka Demska-
Furgał poruszono sprawy dotyczące między innymi: liczebności uczniów w oddziałach; 
niewykorzystania środków budżetowych w oświacie; elektronicznego systemu rejestracji; przerostu 
zatrudnienia na niektórych stanowiskach oraz rekomendacji i kierunków działań zaproponowanych 
przez audytorki.   
 
Burmistrz Miasta podziękował audytorkom za profesjonalnie i dokładnie przygotowany dokument, 
który pozwoli na wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy oraz wszystkim uczestnikom za aktywny 
udział w dyskusji. Dodał, że wszystkim zależy by oświata w mieście była na jak najwyższym poziomie  
i aby uczniowie mieli jak najlepszy warunki do rozwoju i zdobywania właściwego wykształcenia. 
Przypomniał o kwotach jakie gmina zaplanowała przeznaczyć na oświatę w 2020 r.   
 
Następnie Przewodnicząca komisji odczytała wniosek do Burmistrza Miasta w sprawie audytu, który 
komisja przegłosowała: 
 
Wniosek 1 
Komisja Społeczna wnioskuje do Burmistrza Miasta o przeanalizowanie sprawozdania  
z audytu placówek oświatowych w gminie Bieruń z dyrektorami szkół, przedszkoli oraz dyrektorem 
Bieruńskiego Centrum Usług.  Pierwsze propozycje sposobu wdrożenia rekomendacji, zaleceń audytu 
należy przedstawić na posiedzeniu komisji w miesiącu maju. 
 

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

Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.  
 
 
Przewodnicząca komisji zapytała Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług czy w tym szczególnym 
czasie pandemii rodzice wywiązują się z obowiązku szkolnego. 
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Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług poinformowała, że realizacja obowiązku szkolnego jest na 
bieżąco sprawdzana przez nauczycieli i dyrektorów, odbywa się to w postaci elektronicznej. Dodała, 
że wystąpiły sporadyczne przypadki braku kontaktu z uczniem, które na bieżąco były rozwiązywane. 
 
Radna Agnieszka Demska-Furgał zapytała, kiedy nastąpi przekazanie komputerów dla dzieci. 
 
Dyrektor Bieruńskiego Centrum Usług poinformowała, że procedura zakupu komputerów jest 
realizowana przez Urząd Miejski. Dodała, że od samego początku dyrektorzy i nauczycieli zbierali 
informację w sprawie dostępu uczniów do sprzętu, który umożliwiał kontakt online nauczyciela  
z uczniem.  
 
Burmistrz Miasta uzupełniająco poinformował, że w dniu dzisiejszym tj. środa 22.04.2020 r. zostały 
zatwierdzone wyniki postępowania oraz podpisana umowa na dostawę sprzętu, więc w przyszłym 
tygodniu komputery powinny zostać dostarczone. Dodał, że gmina otrzymała od sponsora 10 
komputerów, które zostały rozdysponowane po 5 szt. na każdą szkołę i poprzez umowę użyczenia 
będą udostępnione uczniom. 
 
 
Ad 2 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 2/2020  z posiedzenia komisji, które 
odbyło się w dniu 19.02.2020 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       
      


