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PROTOKÓŁ NR 5/2022 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 18.05.2022 r.  

w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bieruniu 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Sprawozdania za rok 2021 z realizacji gminnych programów dla rodzin wielodzietnych  

i seniorów oraz z współpracy z organizacjami pozarządowymi.  
3. Raport o stanie miasta 
4. Opiniowanie wykonania budżetu za 2021 rok. 
5. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”, 
b) w sprawie wspólnej obsługi finansowej i prawnej jednostek organizacyjnych Miasta 

Bierunia. 
6. Sprawy bieżące. 
7. Przyjęcie Protokołu nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej  z dnia 20.04.2022 r. 

 

Ad 1 

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 czy wszyscy radni otrzymali zawiadomienie wraz z zaproponowanym porządkiem 

posiedzenia i czy wnoszą uwagi do porządku posiedzenia.  

 

Wobec braku uwag, Przewodnicząca Komisji przeszła do merytorycznych punktów posiedzenia.  
 
Ad 2 
Sprawozdania za rok 2021 z realizacji gminnych programów dla rodzin wielodzietnych  
i seniorów oraz z współpracy z organizacjami pozarządowymi przedstawiła Naczelnik Wydziału 
Nadzoru i Spraw Społecznych Katarzyna Mazurczyk. 
W czasie dyskusji głos zabrała Przewodnicząca Komisji, która zapytała czy, któryś z podmiotów 

gospodarczych zrezygnował ze współpracy z gminą. 

Odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych.  

 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następujące opinie: 
Posiedzenie opuścił Przewodniczący Rady. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 8 radnych. 

 

Opinia 1 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z programu Aktywni Seniorzy 60+ 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Opinia 2 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie z programu Rodzina Trzy + za rok 2021 

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
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Opinia 3 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 
za rok 2021 

za – 7 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym.– 0 głosów     Brak głosu – 1 radny 

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 7 głosach za, z przyczyn technicznych nie oddano 1 głosu.  
 
Ad 3 
Raport o stanie miasta przedstawiała Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga.  

 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Opinia 4 

Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje raport o stanie miasta w części będącej w kompetencjach 
komisji  

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

Opinia  przyjęta jednogłośnie, przy 8 głosach za.  
 
Ad 4 
Wykonanie budżetu za rok 2021. Temat przedstawiła Skarbnik Miasta Dorota Przybyła. 
 
Wobec braku głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie następującą opinię: 
 
Do obrad powrócił Przewodniczący Rady. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczy 9 radnych. 
 
Opinia 5 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta Bierunia za rok 2021 w zakresie 
będącym w kompetencji komisji  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Skarbnik Miasta poinformowała, że informacja o stanie mienia komunalnego zostanie przedstawiona 
na Komisji Finansów.  
 
Następnie Przewodnicząca Komisji ogłosiła 5-minutową przerwę. 
 
Po przerwie Przewodnicząca Komisji wznowiła posiedzenie. 
 
Ad 5 
Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały: 
 

a) w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bieruński Bon Żłobkowy”, 
 
Projekt uchwały wraz z autopoprawką omówiła Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych. 
 
W dyskusji w której głos zabrali: Przewodnicząca Komisji, Przewodniczący Rady Miejskiej Marcin 
Nyga, Radna Agnieszka Demska-Furgał, Radny Edward Andrejczuk, poruszono kwestie dotyczące  
m. in.: ilości dzieci uczęszczających do żłobka z Bierunia oraz ilości dzieci z okolicznych gmin, ilości dzieci 
z Bierunia, które uczęszczają do żłobków w innych miastach, zatrudnienia rodziców dzieci ubiegających 
się o Bon Żłobkowy.  
Odpowiedzi udzielili: Naczelnik Wydziału Nadzoru i Spraw Społecznych,  Zastępca Burmistrza 
Sebastian Macioł 
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Opinia 6 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia świadczenia 
pieniężnego Bieruński Bon Żłobkowy.  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 

b) w sprawie wspólnej obsługi finansowej i prawnej jednostek organizacyjnych Miasta 
Bierunia. 

 
Projekt uchwały omówiła Sekretarz Miasta.  
 
W czasie dyskusji głos zabrał  Przewodniczący Rady Miejskiej, który zapytał czy wszystkie zadania, 
które do tej pory realizowane były przez Bieruńskie Centrum Usług realizowane będą w Urzędzie, czy 
będą oddelegowane do placówek oświatowych.  
Odpowiedzi udzieliła Sekretarz Miasta.  
 
Opinia 7 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wspólnej obsługi finansowej  
i prawnej jednostek organizacyjnych miasta Bierunia.  

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

Opinia przyjęta jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Ad 6 
W tym punkcie Przewodnicząca Komisji zapytała o etap budowy drogi rowerowej na ul. Kopcowej. 
Odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza. 
 
Ad 7 
Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie Protokół nr 4/2022 z posiedzenia Komisji Społecznej 
z dnia 20.04.2022 r. 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie, przy 9 głosach za. 
 
Przewodnicząca Komisji po zrealizowaniu porządku, zamknęła posiedzenie komisji. 
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:   
Justyna Kasperczyk        

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

Barbara Panek-Bryła 


