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Rada Miasta
Tychy

Protokół Nr 0012.2.2013.KS
z posiedzenia Komisji Samorządowej
w dniu 27.02.2013 r.
I. Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 1500
II. Komisja obradowała w składzie: 4 radnych – według listy obecności stanowiącej załącznik
nr 1 do protokołu. Goście - lista obecności załącznik nr 2.
III. Prowadzenie: Pan radny mgr inż. Marcin Rogala – Przewodniczący Komisji Samorządowej.
Porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie posiedzenia.
Porządek obrad (załącznik nr 3).
Przyjęcie protokołu Komisji Samorządowej w dniu 30.01.2013r.
Analiza uwag, propozycji zmian lub wykładni zapisu statutu miasta.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy
nr 0150/XXXV/817/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji Komisji
Rewizyjnej, co do zgodnego z prawem postępowania Pana Radnego Stefana Moćko przy
uzyskaniu decyzji umorzeniowej podatku od nieruchomości.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Wyjazd do siedziby rad osiedlowych na spotkanie z przedstawicielami jednostek
pomocniczych (Rada Osiedla
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad.1. Przewodniczący otwarł posiedzenie Komisji i stwierdził quorum, pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Ad.2. Przewodniczący Komisji wprowadził do porządku obrad pkt. 5a o treści:
„Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia
prawa uchwałą Nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r w sprawie ustalenia
opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie”.
Głosowanie: za; jednogłośnie.
Ad.3. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Samorządowej odbytego w dniu
30.01.2013r.
Ad.4. Komisja zapoznała się z wnioskiem radnego Józefa Twardziak (załącznik nr 4) w sprawie
zmiany treści § 12 ust. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy. Decyzją Komisji przedmiotowy
wniosek oraz inne propozycje zmiany Statutu Miasta Tychy zostaną zaopiniowane na wspólnym
posiedzeniu Komisji Samorządowej i Komisji Rewizyjnej w miesiącu marcu br.
Ad.5. Przewodniczący Komisji Pan Marcin Rogala poinformował, że uchwała Rady Miasta Tychy Nr
0150/XXXV/817/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji Komisji
Rewizyjnej, co do zgodnego z prawem postępowania Pana Radnego Stefana Moćko przy uzyskaniu
decyzji umorzeniowej podatku od nieruchomości, została wykonana przez Prezydenta Miasta, który
wystąpił do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach z wnioskiem o stwierdzenie
nieważności decyzji podatkowej. SKO stwierdziło przedawnienie ponownego rozpatrzenia sprawy,
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ze względu na cel, dla którego została podjęta. Wobec powyższego uchylenie uchwały jest zasadne.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miasta Tychy nr
0150/XXXV/817/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia informacji Komisji
Rewizyjnej, co do zgodnego z prawem postępowania Pana Radnego Stefana Moćko przy uzyskaniu
decyzji umorzeniowej podatku od nieruchomości (załącznik nr 5).
Głosowanie: za: jednogłośnie.
Ad.5a.Pan Mariusz Wojakowski wyjaśnił, że w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa w uchwale
Rady Miasta Tychy nr XXIV/541/12 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia opłat i kosztów za
usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie przesłanym do
tutejszego urzędu przez radcę prawnego Agnieszkę Drewniak z Kancelarii Radcy Prawnego
w Tychach przy ul. Grota-Roweckiego 42 lok. 325, reprezentującą Panią K. K., wyżej wymieniona
zakwestionowała prawidłowość podjętej uchwały, gdyż przyjęte w niej stawki opłat i kosztów za
usuwanie i przechowywanie pojazdów odpowiadają stawkom maksymalnym wyrażonym przez
ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137 j.t. z późn.zm.),
w dalszej części p.r.d., bez uzasadnienia czy wzięto pod uwagę konieczność sprawnej realizacji
zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego powiatu.
Podczas organizowania postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu obsługującego zadanie
związane z usuwaniem i holowaniem pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a i 50a. p.r.d.,
wystąpiono z zapytaniem do czterech podmiotów prowadzących działalność w wyżej wymienionym
zakresie usług, prowadzących działalność w najbliższej okolicy miasta Tychy. Stawki przedstawione
przez podmioty były średnio o 20% niższe od stawek ujętych w uchwale.
Ponadto z treści opinii prawnej z dnia 20 lutego 2013 roku, wydanej przez kancelarię obsługującą
Urząd Miasta, wynika iż (…)”W świetle powyższego należy uznać, że uchwała Rady Miasta Tychy
nr XXIV/541/12 z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie
pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie została podjęta zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa w tym przepisem art. 130a 6 Ustawy Prawo o ruchu
drogowym”(…).
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odmowy realizacji wezwania do
usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXIV/541/12 Rady Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2012r
w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony
i ich parkowanie (załącznik nr 6).
Głosowanie: za: jednogłośnie.
Ad.6. Brak spraw bieżących i wolnych wniosków.
Ad.7. Po zrealizowaniu porządku obrad Komisja wizytowała jednostkę pomocniczą – Osiedle
„Paprotka”.
Ad.8. Na tym zakończono posiedzenie Komisji – godzina: 1545
Informacja:
Zgodnie z § 11. ust. 4. tiret Regulaminu obrad Rady Miasta (OBWIESZCZENIE RADY MIASTA
TYCHY z dnia 23 lutego 2012 r.) protokoły z posiedzenia zawierają, w szczególności:
- załącznik w postaci nagrania z przebiegu obrad.
Nagranie z posiedzenia Komisji stanowi załącznik nr do protokołu.
Protokołowała: Agnieszka Siewier.
Przewodniczący
Komisji Samorządowej
mgr inż. Marcin Rogala
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