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PROTOKÓŁ NR 1/2021 
z posiedzenia Komisji Społecznej, które odbyło się 20.01.2021 r.  

w trybie zdalnym 
 
 

Obecni: 
Według załączonej listy obecności (załącznik nr 1 do protokołu). 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Plan wydarzeń kulturalnych i sportowych na 2021 rok. 
2. Opiniowanie projektów uchwał: 

a) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkół i przedszkoli na rok 2021; 

b) w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 
2021 roku. 

3. Sprawy bieżące: 
a) stanowisko w sprawie ewentualnej zmiany limitu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży; 
b) stanowisko w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczenia w godzinach 

nocnych (od 22:00 do 6:00) sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do 
spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy). 

4. Przyjęcie Protokołu nr 10/2020 z posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 09.12.2020 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 
Plan najważniejszych wydarzeń kulturalnych i sportowych na rok 2021 oraz wpływ pandemii 
na ich ilość i tryb omówili odpowiednio: Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Kultury Joanna 
Lorenc, Dyrektor Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Michał Żerdka oraz Dyrektor 



 

2 
 

Muzeum Miejskiego (w organizacji) Agnieszka Szymula, która przedstawiła również projekty 
złożone do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury  
oraz Narodowe Centrum Kultury. 
 
Przewodnicząca komisji otworzyła dyskusję  w przedmiotowym temacie, w której głos zabrali 
radni: Agnieszka Demska-Furgał, Stanisław Jurecki, Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga, którzy 
poruszyli między innymi kwestie dotyczące: szacunkowych kosztów inscenizacji bitwy 
w Jedlinie oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego; projektów złożonych do dofinansowania ze 
środków zewnętrznych i terminów rozstrzygnięcia konkursów dla tych projektów; 
wydarzenia dotyczącego 40 rocznicy strajku na kopalni KWK Piast; festiwalu piosenki Jana 
Wojdaka; zajęć dla dzieci; funkcjonowania obiektów sportowych BOSiR. 
 
Dyrektorzy: Bieruńskiego Ośrodka Kultury, Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Muzeum Miejskiego (w organizacji) udzielili odpowiedzi na poruszone w czasie dyskusji 
kwestie.   
 
Przewodnicząca komisji wniosła, aby po zakończeniu konkursów w ramach, których zostały 
złożone wnioski o dofinansowanie, poinformować radnych o ich wynikach.  
 
 
Po zakończonej dyskusji członkowie komisji przegłosowali następującą opinię:  
 
 
Opinia 1  
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje plan wydarzeń kulturalnych i sportowych  
na 2021 rok. 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
 
Ad 2  

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektów uchwał: 
 

a) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół 
i przedszkoli na rok 2021; 

 
Projekt uchwały przedstawiła Sekretarz Miasta Jolanta Sałęga.  
 
Głos w dyskusji zabrały radne: Barbara Panek-Bryła i Agnieszka Demska-Furgał,  
które zapytały o: pulę środków wykorzystywaną na doskonalenie zawodowego nauczycieli;  
możliwość przesunięć pomiędzy zaproponowanymi formami doskonalenia; specjalności  
i formy kształcenia, na które przeznaczone jest dofinansowanie. 
 
Po zakończonej dyskusji, Komisja przystąpiła do przegłosowania opinii w sprawie uchwały: 
 
Opinia 2 
Komisja Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli na rok 2021. 
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za – 9 głosów  przeciw – 0 głosów  wstrzym. – 0 głos 

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 

 
b) w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych  

w 2021 roku. 
 
Projekt uchwały omówiła Inspektor ds. Społecznych Anna Mokry.  
 
Inspektor ds. Społecznych udzieliła odpowiedzi na pytanie Przewodniczącej komisji 
dotyczące ilości osób, które  wykonywały prace społecznie użyteczne w 2020 r.  
 
Wobec baku dalszych głosów w dyskusji, zaopiniowano projekt uchwały:  
 
Opinia 3 
Komisja  Społeczna pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie planu potrzeb w zakresie 
wykonywania prac społecznie użytecznych w 2021 roku. 
 

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

Komisja przyjęła opinię jednogłośnie.   
 
 
Ad 3  
 
Przewodnicząca komisji poinformowała o piśmie Burmistrza Miasta dotyczącym podjęcia 
przez Komisje Społeczną stanowisk w sprawie:  

a) ewentualnej zmiany limitu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży;  

b) ewentualnego wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) 
sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży (sklepy).  

 
a) Temat zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza 
miejscem sprzedaży omówił Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Tomasz Pawlus. 
 
Głos w dyskusji zabrali radni: Barbara Panek-Bryła, Marcin Nyga, Damian Gerycki, Krystyna 
Wróbel, Edward Andrejczuk, którzy między innymi wyrazili opinię aby na chwilę obecną nie 
zwiększać ilości zezwoleń i wrócić do tematu w momencie pojawia się zapotrzebowania na 
zwiększenie limitu.  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej udzielił odpowiedzi na zadane w czasie dyskusji 
kwestie oraz poinformował, że informacja o którą poprosił radny Damian Gerycki w sprawie  
ilości wydanych w poprzednich latach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zostanie 
przygotowana i wysłana radnym mailowo.  
 
W podsumowaniu dyskusji komisja przyjęła następujące stanowisko w przedmiotowym 
temacie: 
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Stanowisko 1 
Komisja Społeczna stoi na stanowisku aby na chwilę obecną nie zwiększać limitu zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 
aby powrócić do tematu w momencie zapotrzebowania na zwiększenie limitu na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 
 

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

Komisja przyjęła stanowisko jednogłośnie.   
 
b) Następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej wprowadził do tematu sprzedaży 
w godzinach nocnych (od 22:00 do 6:00) napojów alkoholowych, przeznaczonych  
do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) i dodał, że nie odnotowano żadnych 
incydentów w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w godzinach nocnych.  

 
Głos w przedmiotowym temacie zabrali radni: Barbara Panek-Bryła, Damian Gerycki, Marcin 
Nyga, Krystyna Wróbel, Agnieszka Demska-Furgał, którzy omawiając przedmiotowy temat 
doszli do wniosku, aby tę sprawę zostawić w obecnie obowiązującym porządku.  
 
Na zakończenie dyskusji Przewodnicząca komisji zaproponowała następujące stanowisko:  
 
Stanowisko 2 
Komisja Społeczna stoi na stanowisku aby nie ograniczać w godzinach nocnych (od 22:00 do 
6:00) sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży. 
 

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

Komisja przyjęła stanowisko jednogłośnie.  
 
 
Ad 4 
 
Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie Protokół Nr 10/2020 z posiedzenia komisji, 
które odbyło się w dniu 09.12.2020 r. 
 

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
Przewodnicząca komisji oddała głos radnej Krystynie Wróbel, która w sprawach  
bieżących zgłosiła wniosek o wpisania do rejestru zabytków Kapliczki Św. Trójcy w Bieruniu  
i uzasadniła swój wniosek.  
 
Burmistrz Miasta zaproponował, aby do powyższego tematu wrócić na posiedzeniu komisji  
w miesiącu lutym, gdy będzie omawiany  temat aktualizacji ewidencji zabytków na terenie 
miasta. 
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W związku z powyższym radna zwróciła się o rozeznanie do kolejnego posiedzenia komisji 
tematu w sprawie podjęcie działań zmierzających do wpisania przedmiotowej kapliczki do 
rejestru.  
 
Integralną część protokołu stanowi nagranie opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 
 
Na tym protokół zakończono.  
Protokołowała:          
Anna Wilk   
 

           Przewodnicząca Komisji Społecznej 
 

 
           dr Barbara Panek-Bryła 
 


