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UCHWAŁA NR 0150/VI/............./07
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2006 r.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), § 28 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2003 r., Nr 2, poz. 78 z późn. zm.),
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Przyjmuje się sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta w 2006 roku
w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie:
(Uchwała Nr 0150/VI/............../07)
Na podstawie § 28 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Miasta Tychy komisje stałe Rady Miasta przedkładają Radzie Miasta
sprawozdania ze swojej działalności za rok 2005.

Opracował i zatwierdził:

Numer nadany przez DUR:

Przewodniczący Komisji stałych Rady
Miasta Tychy

DUR.05300-…………./07
Projekt uchwały kieruję na sesję RM.

Sprawdził pod względem prawnym:

......................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Projekt uchwały kierujemy do
Przewodniczącego Rady, celem
przedłożenia po obrady RM Tychy

......................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego
Rady Miasta)
Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
......................................................................
Rozdzielnik:

Przewodniczący Komisji stałych Rady
Miasta Tychy
......................................................................
(data, podpis)
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1. Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach – Wydział Prawny i
Nadzoru,
2. DUR,
3. PRP,
4. Komisje stałe RM.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 0150/VI/........../07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych za 2006 rok
W roku 2005 odbyło się 11 posiedzeń Komisji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu
24 stycznia 2006 roku, ostatnie posiedzenie miało miejsce w dniu 4 grudnia 2006 roku.
Skład osobowy Komisji: do 25 stycznia 2006r. – 10 radnych powołanych uchwałą Rady
Miasta Tychy Nr 0150/II/12/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku, od 26 stycznia 2006r. – 9 radnych
powołanych uchwałą Nr 0150/XLII/791/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/II/12/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w
sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Tychy (z późn. zm.),
od 4 grudnia 2006r. – 8 radnych powołanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/I/9/06 z
dnia 30 listopada 2006 roku z późn. zm.
Przewodniczący Komisji radny Józef Sobczyk (pełnił funkcję do 26 października 2006r.)
został powołany uchwałą Rady Miasta Nr 0150/III/30/02 z dnia 18 grudnia 2002 roku.
Radnego Leona Kołodzieja (pełnił funkcję do 26 października 2006r.) powołano uchwałą
Rady Miasta Nr 0150/IV/49/03 z dnia 15 stycznia 2003 roku na Zastępcę Przewodniczącego
Komisji. Od dnia 30 listopada 2006r. funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów
Publicznych pełni radny Jacek Mrozowski, a funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Finansów Publicznych pełni radny Krzysztof Zamasz, którzy zostali powołani uchwałą Rady
Miasta Nr 0150/I/10/06 z dnia 30 listopada 2006 roku z późn. zm
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła
w szczególności:
działalności i finansów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach,
działalności i finansów Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach,
oceny wykonania planu dochodów i wydatków miasta w 2005 r.,
oceny wykonania planu dochodów i wydatków miasta w I kwartale 2005r.,
oceny realizacji dochodów z podatku i opłat lokalnych,
oceny wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku,
zaopiniowania projektu budżetu miasta na 2007 r.
Każdorazowo Komisja Finansów Publicznych opiniowała przedstawione przez
Prezydenta Miasta projekty uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Tych na 2006r.
2 stycznia 2006 roku – obecnych 10 radnych
Na posiedzeniu, Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie
dziewięć projektów uchwał Rady Miasta, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego
położonego przy ul. Cielmickiej 45,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w
Tychach w rejonie ul. Grota Roweckiego,

projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Uchwały Nr 0150/XLI/777/2005 Rady
Miasta Tychy z dnia 15 grudnia 2005r. dotyczącej przyjęcia zmiany do Uchwały Nr
0150/XXIV/484/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie zatwierdzenia projektu
„Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach
wyrównania szans edukacyjnych" oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendiów,

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w
szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy na 2006
rok,
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projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXVII/533/2004 w sprawie
określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez rodziców (opiekunów prawnych)
dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w Tychach.
KFP dokonała również analizy działalności finansowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Tychach.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta wnioski dotyczące:
- wykonania oświetlenia na ul. Oświęcimskiej tj. od skrzyżowania z ul. Katowicką do
cmentarza komunalnego,
- przystąpienie do opracowania projektu budowy „Obwodnicy Północnej” oraz jej
realizacji zgodnie z przyjętą strategią dla miasta.
21 lutego 2006 roku – obecnych 9 radnych
Na posiedzeniu, Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie cztery
projekty uchwał Rady Miasta, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Tychy oraz uzgodnienia wartości
jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Miasta Tychy,

projekt uchwały w sprawie wprowadzenia nieodpłatnego wstępu do muzeum,

projekt uchwały w sprawie akceptacji wyników rokowań w sprawie przystąpienia do
Tyskie Drogi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
Na posiedzeniu, Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała negatywnie cztery
projekty uchwał Rady Miasta, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w
Tychach przy ul. Sikorskiego,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w
Tychach przy ul. Sadowej,

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy

projekt uchwały w sprawie przystąpienia do przygotowania uchwały Rady Miasta
zawierającej zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia dla minimum 5 rodzin
polskich repatriowanych z terenów byłego Związku Radzieckiego.
KFP dokonała również analizy działalności finansowej Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
w Tychach.
Wniosków nie złożono.
28 marca 2006 roku – obecnych 8 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie sześć
projektów uchwał, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów,

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLII/807/05 Rady Miasta Tychy z
dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

projekt uchwały w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy, a innymi
gminami na organizowanie przez miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego.
Na przedmiotowym posiedzeniu, Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała
negatywnie projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego
spółki z o.o. Tyskie Drogi w Tychach.
Ponadto Komisja Finansów Publicznych dokonała wstępnej oceny wykonania planu
dochodów i wydatków miasta w 2005r.
25 kwietnia 2006 roku – obecnych 8 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie jedenaście
projektów uchwał, w tym między innymi:
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projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
Tychy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy,

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości poręczenia udzielonego przez
Prezydenta Miasta Tychy,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w
Tychach przy ul. Sikorskiego,

projekt uchwały w sprawie wniesienia przez Miasto Tychy wkładu niepieniężnego w
celu podwyższenia kapitału zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Spółka z o.o.,

zmiany uchwały Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003r. w
sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste,
Wniosków nie złożono.
23 maja 2006 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie cztery projekty
uchwał, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Wojewodą Śląskim o wykonywanie
zadań publicznych z zakresu działania Wojewody wynikających z ustawy z dnia 29
listopada 1990r. o paszportach przez Miasto Tychy,

projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf
dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

projekt uchwały w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych, osób niepełnosprawnych
oraz osób poszkodowanych ze względów losowych z opłaty za zgłoszenie o dokonanie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
Komisja dokonała oceny wykonania planu dochodów i wydatków miasta w I kwartale 2006
roku.
Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przegłosowany wniosek o dokonanie zmian w
budżecie na wykonanie sięgaczy drogowych na osiedlu Balbina w Tychach, zlokalizowanych
pomiędzy budynkiem nr 1 i 3 a budynkiem nr 3 i 4. Koszt inwestycji przewiduje się na
poziomie około 60 000 zł.
27 czerwca 2006 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie piętnaście
projektów uchwał, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta do zaciągnięcia
zobowiązania w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
inwestycji pn.: „Budowa terenowych urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej nr
9 w Tychach Wilkowyjach”,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy w zakresie realizacji Projektu pn.
„Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych”,

projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłat wierzytelności przypadających gminie Tychy oraz jednostkom
organizacyjnym gminy Tychy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa oraz wskazania
organów do tego uprawnionych,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w
Tychach przy ul. Barwnej,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości
oznaczonych jako działki nr 1640/64, 1641/64, 1642/64, 1643/133, 1644/133, 1645/133
i 1313/64 o łącznej pow. 1295 m2, położone w Tychach przy ul. Dzwonkowej,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

projekt uchwały w sprawie akceptacji wyników rokowań w sprawie przystąpienia do
TYSKIE DROGI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach,
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projekt uchwały w sprawie wydzielenia części kulturalnej oraz badawczo-rozwojowej z
części edukacyjnej w obiekcie Zespołu Szkół Municypalnych

projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą „Tyski
Związek Wodno-Kanalizacyjny”,

projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy.
Na posiedzeniu Komisja zdecydowała o nieprzystąpieniu do głosowania nad
projektem uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
Ponadto Komisja dokonała oceny realizacji dochodów z podatku i opłat lokalnych.
Komisja również zaopiniowała pozytywnie pismo dot. wniosku p. Czesława
Michalskiego o dzierżawę gruntu położonego przy ul. Katowickiej przekazane przez Wydział
Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o wyrażenie zgody na bezprzetargowe
wydzierżawienie ww. powierzchni.
29 sierpnia 2006 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie osiem
projektów uchwał, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie udziału Miasta Tychy w działaniu 2.2 Wyrównanie szans
edukacyjnych poprzez programy stypendialne projektu typu I Wspieranie rozwoju
edukacyjnego uczniów z obszarów wiejskich Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia regulaminu przyznawania i przekazywania
stypendiów,

projekt uchwały w sprawie udziału miasta Tychy w projekcie w ramach Działania 2.2
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów,

projekt uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki z o.o. Tyskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego,

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 0150/ XLVIII/903/06 Rady Miasta
Tychy z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
pod nazwą „Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny”,

projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej.
Komisja zapoznała się z pismem w sprawie wezwania Rady Miasta Tychy do
uchylenia uchwały Nr 0150/XLVIII/896/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej.
Komisja zawnioskowała o przygotowanie projektu uchwały w sprawie odrzucenia tegoż
wezwania.
14 września 2006 roku – obecnych 9 radnych
Na posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta w
sprawie przystąpienia Miasta Tychy do działania 2.1 „Zwiększenie dostępu do edukacji –
promocja kształcenia przez całe życie”, schemacie a) – „Zmniejszenie dysproporcji
edukacyjnej pomiędzy wsią a miastem”, typie projektu „Dotacje dla szkół na projekty
rozwojowe” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich
2004 – 2006.
26 września 2006 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie cztery projekty
uchwał, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/287/99 Rady Miasta Tychy z dnia 30
września 1999r. zmieniającej uchwałę nr XVII/234/92 Rady Miejskiej w Tychach z dnia
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5.03.1992r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru opłaty targowej na targowiskach
i w miejscach wyznaczonych do prowadzenia handlu z późniejszymi zmianami,

projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad podziału środków budżetowych dla
jednostek pomocniczych miasta Tychy,

zmiany Uchwały Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie
ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.).
Komisja przyjęła Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku.
17 października 2006 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie jeden projekt
uchwały, w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006r.
Na posiedzeniu Komisja przyjęła wniosek autorstwa radnego Grzegorza
Wencepla z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie miasta na 2007 r. na
remont budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Tychach. Komisja jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała wniosek i skierowała powyższe pismo do Prezydenta Miasta celem
rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi zainteresowanemu.
4 grudnia 2006 roku – obecnych 8 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie piętnaście
projektów uchwał, w tym między innymi:

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/V/59/03 Rady Miasta Tychy z dnia
11 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki
pomocniczej,

projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy,

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty stałej wnoszonej przez
rodziców (opiekunów prawnych) dzieci korzystających z opieki w Żłobku Miejskim w
Tychach,

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXX/577/2005 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto
Tychy oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości sumy, do której Prezydent może
samodzielnie zaciągać zobowiązania,

projekt uchwały w sprawie wysokości podatku od posiadania psów oraz zwolnienia od
tego podatku na 2007 rok,

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na 2007 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy,

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień od tego podatku na 2007 rok obowiązujących na terenie miasta Tychy.
Wniosków nie złożono.
Przewodniczący Komisji
Finansów Publicznych
/-/ mgr Jacek Mrozowski
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Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 0150/VI/........../07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska za 2006 r.
W roku 2006 odbyło się 13 posiedzeń Komisji, w tym dwa wyjazdowe: wizytacja
Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
oraz Truck-Bus Service Sp. z o.o., wizytacja Oczyszczalni Ścieków w Tychach Urbanowicach. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 11 stycznia 2006r., ostatnie
posiedzenie miało miejsce w dniu 13 grudnia 2006r. Na każdym posiedzeniu
Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Skład osobowy Komisji: IV kadencja - 5 radnych powołanych uchwałą Nr
0150/II/12/02 oraz 7 ekspertów, V kadencja – 8 radnych powołanych uchwałą Nr 0150/I/9/06.
Przewodniczącym IV kadencji został radny Krystian Łapa powołany Uchwałą Nr
0150/III/30/02 na sesji w dniu 18 grudnia 2002r., odwołany z tej funkcji Uchwałą Nr
0150/XLII/790/06 z dnia 26 stycznia 2006r.
Zastępca przewodniczącego Komisji IV kadencji - radna Józefa Witek-Pogorzelska powołana
uchwałą Nr 0150/IV/49/03 z dnia 15 stycznia 2003r., odwołana uchwałą Nr 0150/XLII/794/06
z dnia 26 stycznia 2006r.
Uchwałą Nr 0150/XLII/792/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006r. na
Przewodniczącego Komisji powołany został radny Marek Niedbał, natomiast uchwałą Nr
0150/XLII/759/06 Rady Miasta Tychy w dniu 26 stycznia 2006r. na funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Komisji powołany został radny Jacek Łakota.
Przewodniczącym obecnej V kadencji zatwierdzono radnego Krzysztofa
Tomaszczyka uchwałą Nr 0150/I/10/06 na sesji w dniu 30 listopada 2006r., natomiast funkcję
zastępcy Przewodniczącego dokonano wyboru radnego Sławomira Sobocińskiego.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
 Opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy na rok 2005.
 Oceny wykonania planu dochodów i wydatków miasta Tychy za rok 2005
Wydziału Realizacji Inwestycji, Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska
i Rolnictwa, Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, Miejskiego Zarządu
Komunikacji, Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, Tyskiego Zakładu Usług
Komunalnych, Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
MASTER Sp. z o.o, Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego miasta Tychy
S.A., Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.,
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach, Spółki z o.o.
„Tyskie Drogi”.
 Opiniowania projektu budżetu miasta Tychy na rok 2007.
 Pozyskiwania przez miasto Tychy środków finansowych pochodzących
z funduszy europejskich.
 Realizacji inwestycji pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno – Turystyczny – budowa
hali widowiskowo – sportowej”.
 Zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
 Realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”.
 Taryf opłat za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej organizowanej przez
Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach.
 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Tychy.
 Modernizacji sieci i urządzeń ciepłowniczych w Przedsiębiorstwie Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach w latach 2005 -2006.

8
Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-07 18:25:22

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=9203

Kompleksowego programu zmierzającego do obniżenia niskiej emisji w
dzielnicach peryferyjnych miasta Tychy w latach 2006 – 2007.
 Planu gospodarki odpadami dla miasta Tychy.
Komisja opiniowała 25 projektów uchwał Rady Miasta Tychy: Wszystkie projekty
zaopiniowała pozytywnie. Że swych posiedzeń Komisja przekazała wnioski do Prezydenta
Miasta Tychy. Prezydent Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma
Komisji.


11 stycznia 2006r. – obecnych 5 radnych,
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez
Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
- zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, projekt uchwały Rady Miasta Tychy,
- likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą
w Tychach,
- utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w
Tychach,
- statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach,
- regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości harmonogram realizacji kanalizacji
dzielnic obrzeżnych miasta – stan aktualny realizacji projektu „Gospodarka ściekowa w
Tychach” przedstawiony przez Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu Funduszu Spójności
Barbarę Rymer.
26 stycznia 2006r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja opiniowała przygotowany przez Prezydenta Miasta
Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
08 lutego 2006r. – obecnych 5 radnych - posiedzenie wyjazdowe.
I część - Wizytacja Tyskich Linii Trolejbusowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej Sp. z o.o. oraz Truck-Bus Service Sp. z o.o. w Tychach.
II część - kontynuacja posiedzenia w Urzędzie Miasta Tychy.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez
Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Miasta Tychy.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności za 2005r.
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, Tyskich Linii Trolejbusowych
Sp. z o.o. w Tychach, Truck – Bus Service Sp. z o.o. w Tychach.
Ponadto Komisja zapoznała się z materiałami przekazanymi przez Komisję Rewizyjną
pismem Nr: DUR.0561-29/05 z dnia 19 stycznia 2006r. w sprawie skargi na bezczynność
Prezydenta Miasta Tychy, a szczególnie na działalność Dyrektora TZUK w Tychach - prośba
o wydanie opinii na temat spraw poruszanych w skardze. Komisja uznała, że temat
pozostawia w kompetencji Komisji Rewizyjnej. Komisja przyjęła wniosek radnego Jana
Szczyrby łączący się z treścią skargi o treści: „Wnioskuję o podjęcie działań przez Tyski
Zakład Usług Komunalnych mających na celu stopniową likwidację handlu na ul. Karola
Miarki oraz ks. Alfreda Kapicy”.
Komisja przyjęła wniosek radnych: Jacka Łakoty i Jerzego Sienickiego o treści: „Wnioskuję
o powołanie doraźnej komisji Rady Miasta ds. monitorowania realizacji programu
„Gospodarka ściekowa w Tychach”. W skład komisji jw. powinni wejść radni członkowie
Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu
Przestrzennego”.
08 marca 2005 r. – obecnych 5 radnych - posiedzenie wyjazdowe.
I. część - Wizytacja Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lokalnej w Tychach – Urbanowicach.
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II. część – Kontynuacja posiedzenia - Urząd Miasta Tychy.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez
Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie regulaminu
utrzymania czystości porządku na terenie miasta Tychy wraz z wnioskami radnych:
- Jana Szczyrby o treści: „Wnioskuję, aby w rozdziale III w § 15 uchwały po słowach
„odpadów komunalnych dopisać słowa: ”w szczególności worków lub kontenerów dla potrzeb
selektywnej zbiórki odpadów”.,
- Krystiana Łapy o treści: „Wnioskuję o dopisanie w rozdziale IV w § 27 uchwały po wyrazie
”z częstotliwością” słów:, „co najmniej dwa razy do roku”.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez Prezydenta Miasta Tychy projekt
uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a
innymi gminami na organizowanie przez miasto Tychy publicznego transportu zbiorowego.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. za 2005r.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Tychach S.A. w sprawie potwierdzenia stanowiska władz miasta dotyczącego
sprzedaży sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz opinią prawną Kancelarii Adwokackiej
mgr Teodora Urbanika z dnia 21.12.2005 r. w sprawie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej, wybudowanych w okresie od roku 1993 do 31.12.2004 rok i będących własnością
Gminy Tychy oraz informacją prawną spółki partnerskiej Urbanik i Partnerzy „Adwokaci i
Radcowie Prawni” z dnia 24.01.2006r. w sprawie pisma RPW i K S.A .
19 kwietnia 2006r. – obecnych - 4 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez
Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
- regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy,
- wniesienia przez miasto Tychy wkładu niepieniężnego w celu podwyższenia kapitału
zakładowego spółki Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005
rok przygotowane przez Wydział Realizacji Inwestycji, Wydział Komunalny, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa, Miejski Zarząd Komunikacji, Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.
Komisja zaopiniowała pozytywnie propozycję nadania nazwy dla nowopowstającej drogi
wewnętrznej na terenie miasta Tychy przychylając się do nazwy zaproponowanej przez
Radę Osiedla Paprocany – ulica św. Józefa.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach za 2005 rok.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości przedstawiony przez Pełnomocnika ds.
Realizacji Projektu Funduszu Spójności Barbarę Rymer harmonogram realizacji kanalizacji w
dzielnicach obrzeżnych miasta – stan aktualny realizacji projektu Gospodarka ściekowa w
Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie dot. oceny stanu
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Tychy w 2005 roku przygotowane przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka z o.o. z realizacji
wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych oraz planu legalizacji i zabudowy wodomierzy na terenie gminy Tychy za rok
taryfowy 2005. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dot. badań monitoringowych powietrza, wód
powierzchniowych oraz wód podziemnych.
05 maja 2006r. – obecnych - 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez
Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przedłużenia czasu
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obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności spółki
Tyskie Drogi Sp.z o.o. za 2005r. zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z
działalności Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2005 rok.
07 czerwca 2006r. – obecnych - 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez
Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego pod nazwą „Tyski Związek Wodno-Kanalizacyjny”.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości
- sprawozdanie z działalności Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych za 2005 rok,
- sprawozdanie z działalności Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami
MASTER Sp. z o.o. za 2005 rok,
- sprawozdanie z działalności spółki „Śródmieście” Sp. z o.o. za 2005 rok.
Ponadto Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2006 roku.
29 czerwca 2006r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez
Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia polityki
transportowej dla Miasta Tychy.
05 lipca 2006r. – obecnych 5 radnych.
Na posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji
zadania pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – budowa hali widowiskowo-sportowej”
za VI miesięcy od XI 2005r.
30 sierpnia 2006r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty
uchwał:
- projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie uchylenia uchwały na 0150/XLVIII/903/06
Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie utworzenia Związku
Międzygminnego pod nazwą „Tyski Związek Wodno – Kanalizacyjny”,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wniesienia aportu do spółki z o.o. Tyskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany uchwały nr 0150/659/2001 z dnia 28
czerwca 2001r. w sprawie korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie
miasta Tychy,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą RM Tychy nr
0150 /XVI/359/06 z dnia 29 stycznia 2006r.,
- projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy Rady Miejskiej w
Kuźni Raciborskiej dotyczącej wezwania do skutecznych działań odpowiedzialnych za stan
dróg na terenie województwa śląskiego.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności „Jednostki
Realizującej Projekt” za okres od 01.03. do 15.08.2006r. w zakresie Projektu „Gospodarka
ściekowa w Tychach”.
Ponadto Komisja przyjęła wnioski radnych:
- Krystiana Łapy o treści: „Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie miasta w roku
2006 kwoty 10 000 zł na zarybienie szczupakiem zbiornika wodnego Paprocany”,
- Jana Szczyrby o treści: „Komisja wnioskuje o udzielenie informacji o realizacji wniosku
Komisji w sprawie wydłużenia trakcji trolejbusowej do osiedla Z-1”.
13 września 2006r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady
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Miasta Tychy o zmianie uchwały nr 382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27.01.2000r.
w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Tychy za I półrocze 2006 roku przedstawione przez Wydział Realizacji Inwestycji.
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych, Miejski Zarząd Komunikacji, Miejski Zarząd Ulic i Mostów - sprawozdanie z
realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych dróg ujętych w budżecie miasta Tychy na
2006 rok.
Komisja przyjęła wniosek radnego Marka Niedbała o treści: „Komisja wnosi o informacje
odnośnie planów dotyczących Placu Baczyńskiego i przedstawienie materiałów na temat
przygotowywanej dokumentacji. Komisja wnioskuje o przedstawienie materiałów na temat
opracowanej koncepcji wraz z zakresem rzeczowym, szacunkowymi kosztami, jej opisem (ze
szczególnym uwzględnieniem układu komunikacyjnego)”.
11 października 2006r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
- projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVI/860/06 Rady
Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie miasta Tychy.
- projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
od Polskich Kolei Państwowych S.A. – pięciu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych
położonych w Tychach.
- projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie nadania nazwy ulicy (drogi prywatnej w
rejonie ul. Jordana – ulica Św. Józefa).
- projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie nadania nazwy ulicy (bocznej od ulicy
Świerkowej – ulica Cyprysowa).
Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję nadania nazwy – ul. Cyprysowa dla
drogi gminnej.
Komisja zawnioskowała o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok 2007 na
modernizację urządzeń wodociągowych przy ul. Dzwonkowej i ulicach obrzeżnych.
Komisja przyjęła wniosek radnego Jana Szczyrby o treści: „Komisja wnioskuje
o przeznaczenie kwoty 2 mln zł. w 2007 roku na remonty chodników rowerowych na terenie
miasta”.
13 grudnia 2006r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji na I półrocze
2007r.
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
/-/ mgr inż. Krzysztof Tomaszczyk
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Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 0150/VI/........../07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w 2006 r.
W roku 2006 odbyło się 14 posiedzeń Komisji, w tym 4 pozaplanowe i 2 wyjazdowe.
Przewodniczący Komisji Jacek Mrozowski - powołany uchwałą Nr 0150/III/30/02 z dnia 18
grudnia 2002r. Na każdym posiedzeniu Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 26 stycznia 2006r., a ostatnie 14 grudnia 2006r.
Skład osobowy Komisji (IV Kadencja): 7 radnych, powołanych uchwałą Rady Miasta Tychy z
dnia 5 grudnia 2002 roku oraz 13 ekspertów. Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem
jej działania dotyczyła: wypracowania polityki społecznej miasta w zakresie oświaty, zdrowia
oraz spraw społecznych, a także określenia sposobów jej realizacji, opracowywanie
projektów aktów prawa miejscowego w przedmiocie działania Komisji, współdziałanie z
jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami oświaty, zdrowia oraz sprawami
społecznymi, które działają na terenie miasta. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie
wydatków budżetowych dotyczących oświaty i zdrowia oraz
pomocy społecznej.
Występowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z wnioskami w sprawach objętych
działaniem Komisji. Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia i pomocy społecznej w celu
usprawnienia zasobów ochrony zdrowia i pomocy społecznej w mieście do potrzeb jego
mieszkańców. Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych oraz nadzorowanie gospodarki
środkami finansowymi przez zakłady opieki zdrowotnej i społecznej. Monitorowanie pracy
instytucji ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz instytucji oświatowych. Rozpatrywanie
postulatów mieszkańców dotyczących ochrony zdrowia, pomocy społecznej i oświaty.
Przewodniczącą Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych V Kadencji Rady Miasta
Tychy została wybrana Aleksandra Spisak – Golemo , powyższy wybór został zatwierdzony
uchwałą Nr 0150/I/10/06 z dnia 30 listopada 2006r.
Skład Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych. V Kadencji Rady: 6 członków
powołanych uchwałą Nr 0150/III/32/07 zmieniającą uchwałę Nr 0150/I/9/ 06 z dnia 30
listopada 2006r. dotyczącą zatwierdzenia składów osobowych komisji stałych Rady Miasta
Tychy.
Posiedzenie w dniu 12.01.2006r.
Temat Komisji :
1. Świadczenia zdrowotne Szpitala Miejskiego w ramach kontraktu NIZ..
2. Przyjęcie Sprawozdania z działalności KO,ZiSS w 2005r.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 10 projektów uchwał.
Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta 2 wnioski.
Posiedzenie w dniu 26.01.2006r – pozaplanowe.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 9.02.2006r.
Temat Komisji:
1. Programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na 2006r.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
Posiedzenie w dniu 9.03.2006r.
Temat Komisji:
1. Plany naborowe do szkół ponadgimnazjalnych w 2006r.
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2. Współpraca partnerska szkół z krajami Unii Europejskiej z uwzględnieniem
programów Comenius, Młodzież oraz współpraca miast bliźniaczych np. Tychy –
Huddinge, Tychy – Cassino, Tychy – Berlin – Marzann.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 30.03.2006r. – pozaplanowe.
Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta 1 wniosek.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 20.04.2006r.
Temat Komisji:
1. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Tychy za 2005 rok.
2. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach za
rok 2005.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 2 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 11.05.2006r.
Temat Komisji:
1. Aktywne formy zwalczania bezrobocia na lokalnym rynku pracy.
Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta 1 wniosek.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 9 projektów uchwał.
Posiedzenie w dniu 8.06.2006r.
Temat Komisji:
1. Akcja Lato – 2006.
2. Realizacja wniosków Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych w IV Kadencji
Rady Miasta.
Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta 3 wnioski.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 29.06.2006r. – pozaplanowe.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 4.07.2006r. – wyjazdowe (mieszkania rodzinkowe przy ul.
Kopernika i ul. Batorego w Tychach)..
Temat Komisji:
1. Ocena funkcjonowania mieszkań rodzinkowych, czy spełniają swoje zadania
wychowawcze i z jakimi borykają się problemami?.
Posiedzenie w dniu 31.08.2006r. - pozaplanowe
Temat Komisji:
1. Plan restrukturyzacji Szpitala Miejskiego w Tychach
Komisja pozytywnie zaopiniowała 4 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 14.09.2006r.
Temat Komisji:
1. Podsumowanie naboru do szkół podstawowych,
ponadgimnazjalnych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała 1 projekt uchwały.

gimnazjów

i

szkół

Posiedzenie w dniu 12.10.2006r. –wyjazdowe (II Liceum Ogólnokształcące w Tychach)
Temat Komisji:
1. Rodzinna opieka zastępcza w Tychach. Realizacja zadań w świetle obowiązujących
przepisów.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 projekty uchwał.
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I posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznej V Kadencji Rady Miasta
w dniu 14.12.2006r. –
Temat Komisji:
1. Przyjęcie planu pracy KO,ZiSS na I półrocze 2007r.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych
/-/ mgr Aleksandra Spisak - Golemo
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Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 0150/VI/........../07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego za 2006 r.
W roku 2006 odbyło się 11 posiedzeń Komisji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w
dniu 09 stycznia 2006 roku, ostatnie posiedzenie miało miejsce w dniu 11 grudnia 2006 roku.
Na każdym z posiedzeń Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie
prawomocnych decyzji.
Skład osobowy Komisji: IV kadencja – 9 radnych powołanych uchwałą Nr
0150/II/12/02 od dnia 26 stycznia 2006r. – 8 radnych, oraz 3 ekspertów, V kadencja – 7
radnych powołanych uchwałą Nr 0150/I/9/06.
Przewodniczącym Komisji IV kadencji został radny Józef Twardzik powołany uchwałą
Nr 0150/III/12/02 na sesji w dniu 18 grudnia 2002r. zastępcą przewodniczącego Komisji IV
kadencji radny Leon Rudzki powołany uchwałą Nr 0150/IV/49/03 z dnia 15 stycznia 2003r.
Przewodniczącym obecnej V kadencji zatwierdzono radnego Józefa Twardzik
uchwałą Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy na sesji w dniu 30 listopada 2006r., natomiast
na funkcję Zastępcy Przewodniczącego dokonano wyboru radnego Jerzego Sienickiego.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
 Opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2004 rok.
 Oceny wykonania budżetu miasta Tychy trakcie roku budżetowego 2005.
 Opiniowania projektu budżetu miasta Tychy na rok 2006.
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Tychy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Tychy,
 Realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2005
– 2007,
 Realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”,
 Inwestycji zrealizowanych w trybie lokalnych inicjatyw w 2004 roku, realizacji
zadań ujętych w planie inicjatyw lokalnych na rok 2005, opiniowania wniosków
dotyczących inicjatyw lokalnych na 2006 rok oraz określenia kwoty niezbędnej
do realizacji tych zadań.
 Realizacji inwestycji i remontów dróg ujętych w budżecie miasta Tychy na
2005 rok,
 Budownictwa mieszkaniowego – inwestycji prowadzonych przez Gminę oraz
inwestycji realizowanych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego
Sp. z o.o..
 Przedsięwzięć dotyczących modernizacji sieci grzewczej prowadzonej przez
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach,
 Stanu aktualnego uzyskanych środków pomocowych z Unii Europejskiej dla
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych miasta Tychy.
 Aktualnego stanu realizacji inwestycji pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno –
Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół
Municypalnych”.
Ze swych posiedzeń Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy. Prezydent
Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji.
Komisja opiniowała 41 projektów uchwał Rady Miasta Tychy, w tym 27 projektów Komisja
zaopiniowała pozytywnie, 14 projektów uchwał Komisja zaopiniowała negatywnie.
11 stycznia 2006r. – obecnych 9 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja opiniowała przygotowane przez Prezydenta Miasta
Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
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- przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dla obszaru położonego w rejonie alei:
Marszałka Piłsudskiegoi Bielskiej oraz ulic: Dmowskiegoi Sikorskiego. Ponowne opiniowanie
- opinia pozytywna,
- wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego przy ulicy Cielmickiej 45 opinia pozytywna,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Grota
Roweckiego - opinia pozytywna,
- wyrażenia zgody na zmianę granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej
na terenie Gminy Tychy - opinia pozytywna,
Ponadto Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Sebastiana Dyrszki o treści:
„Wnioskuję, aby Prezydent Miasta zwrócił się do niezależnej zewnętrznej firmy o opinię:
„Jaką należy przyjąć ścieżkę formalno - prawną, aby uniknąć w rejonie alei: Marszałka
Piłsudskiegoi Bielskiej oraz ulic: Dmowskiegoi Sikorskiego budowy obiektów typu
hipermarket”.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań w trybie
lokalnych inicjatyw w 2005 roku przedłożone przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy
Europejskich. Komisja zapoznała się z treścią pisma Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki
Przestrzennej w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości przyległej oznaczonej
jako działka nr 3244/99 o pow. 948 m2 firmie „PIRAMIDA” Sp. z o.o. Komisja nie zajęła
stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej w
sprawie przeznaczenia do sprzedaży dzierżawionych przez firmę „SYNERGIA” działek
oznaczonych nr 693/2 i 695/3 o łącznej powierzchni 8 640 m2.
06 lutego 2006r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja opiniowała przygotowane przez Prezydenta Miasta
Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
- przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy – opinia pozytywna,
- zmiany „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” dla
obszaru w rejonie ul. Katowickiej i Browaru Książęcego- opinia pozytywna,
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sadowej opinia pozytywna.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z zadań ujętych w
Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2005 – 2007 i budżecie miasta w 2005 roku
przedstawione przez Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji ujętych w budżecie miasta na rok 2005;
 Sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno –
Turystyczny – budowa hali widowiskowo – sportowej”; przedłożone przez Wydział
Realizacji Inwestycji.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Prezesa Zarządu Kółka Rolniczego w Jaroszowicach
w sprawie przeniesienia własności Gminy Tychy na Kółko Rolnicze działki 670/17 o
powierzchni 2 361 m2 położonej w Tychach – Jaroszowicach ul. Sportowa 82.
Komisja przyjęła wniosek radnego Marka Niedbała o treści: „Komisja wnioskuje o
przeanalizowanie formalno – prawnych możliwości pozytywnego ustosunkowania się do
wniosku Prezesa Kółka Rolniczego w Jaroszowicach”.
Komisja przyjęła wniosek radnego Józefa Twardzika o treści: „Wnioskuję, aby w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Tychy znalazła się rewitalizacja obszaru w dzielnicy Czułów Osada, która spełnia wszystkie kryteria przyjęte w ocenie założeń programu rewitalizacji”.
Komisja przyjęła wnioski radnej Barbary Koniecznej o treści:
- „Wnioskuję o podjęcie działań w zakresie przeglądu sieci oświetlenia zewnętrznego na
osiedlu: G, D, F, O, O -1, U i podjęcie czynności remontowych ze względu na zagrożenie”.
- „Zwracam się z uprzejmą prośbą do pana Prezydenta o zwrócenie się o ekspertyzę do
pana prof. Zygmunta Niewiadomskiego, który wyznaczy skład do przygotowania w/w
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ekspertyzy w sprawie ścieżki formalno – prawnej budowy hipermarketów z uwzględnieniem
wszystkich pytań opracowanych przez pana radnego Mieczysława Podmokłego”.
06 marca 2006r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja opiniowała przygotowane przez Prezydenta Miasta
Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego opinia negatywna,
- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ul. Piaskowej i Świerkowej - oipinia pozytywna.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji inwestycji
i remontów dróg za 2005r. przedstawione przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.
Komisja przyjęła wniosek radnego Grzegorza Wencepla o treści: „Zwracam się z prośbą
wyznaczenie terminu realizacji modernizacji skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Burschego
według projektu Inżynierii Ruchu, a zatwierdzonego przez Komisję ds. Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego”. Komisja przyjęła ustny wniosek radnej Barbary Koniecznej o treści:
„Wnioskuję o przekazanie do prof. Czesława Martysza pytań dotyczących zasad lokalizacji
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2
opracowanych przez radnego Mieczysława Podmokłego”.
10 kwietnia 2006r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja opiniowała przygotowane przez Prezydenta Miasta
Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sikorskiego –
opinia pozytywna,
- zmiany uchwały Nr 0150/X/188/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2003r. w
sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste opinia pozytywna.
Ponadto Komisja zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy
za 2005r.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji uchwały
Nr 0150/XIII/220/2003 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października 2003r. w sprawie zmiany
uchwały Nr 0150/871/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 23 maja 2002r. w sprawie zbycia
nieruchomości stanowiących własność miasta Tychy na rzecz niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z
działalności "Jednostki Realizującej Projekt" za I kwartał 2006 r. w zakresie Projektu
"Gospodarka ściekowa w Tychach" przedstawione przez Pełnomocnika ds. Realizacji
Projektu Funduszu Spójności Barbarę Rymer.
Komisja analizowała pismo "Wolf -Tychy" Spółka z o.o. w likwidacji z dnia 15.03.2006r.
wzywające do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Nr 0150/XVIII/398/04
Rady Miasta Tychy z dnia 25/03.2004 r. Komisja zapoznała się z informacją Wydziału
Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w przedmiotowej sprawie oraz opinią
prawną Radcy Prawnego UM dotyczącą wykładni przepisów w przedmiotowej sprawie.
Komisja wnioskuje o przygotowanie uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie odrzucenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa na posiedzenie w dniu 8 maja 2006r.
08 maja 2006r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja opiniowała przygotowany przez Prezydenta Miasta
Tychy projekt uchwały Rady Miasta w sprawie odrzucenia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa przy podejmowaniu uchwały nr 0150/XVIII/398/04 – opinia pozytywna.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą
sporządzanych zmian "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tychy" przedstawioną przez Dyrektor Pracowni Planowania
Przestrzennego i Architektury.
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Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat opracowywanych
w 2006 roku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, którą przedstawiła
Dyrektor Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury.
19 czerwca 2005 r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta w sprawie:
- zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego
i Architektury przyjętego Uchwałą nr 0150/533/2000 Rady miasta Tychy z dnia 30 listopada
2000r. - opinia pozytywna,
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej - opinia
pozytywna
- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - opinia pozytywna,
- wyrażenia zgody na nabycie na rzecz gminy nieruchomości ozn. jako działki nr: 1640/64,
1641/64, 1642/64, 1643/133, 1644/133, 1645/133 i 1313/64 o łącznej pow. 1295 m2,
położone przy ul. Dzwonkowej - opinia pozytywna,
- przyjęcia polityki transportowej dla Miasta Tychy - opinia pozytywna.
- przyjęcia polityki mieszkaniowej dla Miasta Tychy - opinia pozytywna.
Ponadto Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek w sprawie wyrażenia zgody na
bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu celem posadowienia garażu lub budynku
gospodarczego położonego przy ul. Katowickiej.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji uchwały
Nr 0150/XVII/376/04 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały
Nr 0150/782/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy z późn. zm.
przedstawione przez Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą modernizacji
i przebudowy skrzyżowań, na których dochodzi do największej liczby wypadków. Nakłady,
harmonogram realizacji skrzyżowań ulic:
 Mikołowskiej, Oświęcimskiej, Katowickiej,
 Mikołowskiej, ks. bp Burschego.
Komisja przyjęła wniosek radnej Barbary Koniecznej o treści: "Wnioskuję o ujęcie w budżecie
miasta odpowiedniej kwoty na projekt wykonania zatoki autobusowej na ul. Dmowskiego.
Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej ze względu na bezpieczeństwo szczególnie
dzieci". Komisja przyjęła wniosek radnego Stefana Moćko o treści: "Wnioskuję o
opracowanie projektu uchwały ustalającej kryteria rozpatrywania wniosków o ustanowienie
lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Tychy dla określonych
wnioskami obszarów".
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść opinii prawnej w sprawie zasad
lokalizacji tzw. obiektów wielkopowierzchniowych w sytuacji braku planu zagospodarowania
przestrzennego autorstwa prof. dr hab. Czesława Martysza.
03 lipca 2006r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości
sprawozdanie z realizacji zadania pn. "Tyski Obszar Rekreacyjno -Turystyczny -budowa hali
widowiskowo-sportowej" za I półrocze 2006r. przedstawione przez Naczelnika Wydziału
Realizacji Inwestycji.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z "Forum Informacyjnego dla
Inwestorów" w sprawie kontynuacji inwestycji Zespół Szkół Municypalnych, które odbyło się
w dniu 11.04. 2006r. ze szczegółowym wykazem inwestorów (nazwa, adres, telefon, adres
internetowy) przedstawione przez Śródmieście Sp. z o.o. w Tychach.
Komisja zapoznała się z pismem Burmistrza Kuźni Raciborskiej oraz uchwałą Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 25.05.2006r. w sprawie stanu dróg wojewódzkich i krajowych
położonych na terenie województwa śląskiego.
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Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Józefa Twardzika o treści: "Komisja
wnioskuje o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zwrócenia się do Wojewody,
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych o rozpoczęcie (finansowanie) budowy dróg na obszarze
miasta Tychy".
28 sierpnia 2006r. – obecnych 8 radnych.
Komisja negatywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zarzutu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską – Józef i Katarzyna
Fabian oraz Maria Wojczuk.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zarzutu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską – Renata Syrek.
- Projekt uchwały rady Miasta Tychy w sprawie w sprawie protestu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską – Maria i Paweł Ciepły.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie protestu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską – Ewa i Krzysztof
Puchała.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie protestu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską – Aniela i Kazimierz
Puchała
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie protestu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską – Bożena i Dariusz
Lysko
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie protestu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską - Anna Duży.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie protestu wniesionego do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w północnowschodnim sąsiedztwie węzła ulicy Beskidzkiej z ulicą Oświęcimską - Protest zbiorowy
mieszkańców ul. Oświęcimskiej.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy
ulicami: Dąbrowskiego, Jana Pawła II, Grota - Roweckiego i Armii Krajowej.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie stwierdzenia braku aktualności Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
W związku z negatywną opinią Komisji dotyczącą projektu uchwały w sprawie braku
aktualności „Studium…” i przystąpienia do jego zmiany Komisja nie przystąpiła do
opiniowania następujących projektów uchwał:
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.
Lokalnej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
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- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów położonych przy ulicach:
Spokojnej, Dzwonkowej i Szkolnej.
- Projekt uchwały Rady miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w dzielnicy Wilkowyje przy
ul. Mikołowskiej.
- Projekt uchwały Rady miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
(pomiędzy Gminą Miasta Tychy a TSM "OSKARD" położonej przy al. Piłsudskiego.
- Projekt uchwały Rady miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/659/2001
z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych
na terenie miasta Tychy.
- Projekt uchwały Rady miasta Tychy w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy Rady
Miejskiej w Kuźni Raciborskiej dotyczącej wezwania do skutecznych działań
odpowiedzialnych za stan dróg na terenie województwa śląskiego.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji zadań
ujętych w planie inicjatyw lokalnych za I półrocze 2006r.
Komisja zaopiniowała pozytywnie pismo Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej
w sprawie przeniesienia środków budżetowych w wysokości 120 000 zł, pozostających w
bieżącym roku na ogólnym koncie lokalnych inicjatyw do budżetu miasta.
Komisja przyjęła wniosek radnego Józefa Twardzik o treści: „Wnioskuję o przeniesienie
kwoty 120 000 zł z ogólnego konta lokalnych inicjatyw na uzupełnienie nakładów dla zadanie
pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulica Katowicka – Zwierzyniecka”.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji remontów i
inwestycji drogowych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów za I półrocze 2006r.
Komisja zapoznała się z pismem w sprawie wezwania Rady Miasta Tychy do uchylenia
uchwały Nr 0150/XLVIII/896/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej.
Komisja wnioskuje o przygotowanie uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie odrzucenia
wezwania do usunięcia naruszenia prawa na posiedzenie w dniu 11 września 2006r.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
- wykaz wniosków o opracowanie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla poszczególnych dzielnic, mapa z graficznym rejestrem wniosków,
- pismo „WOLF-TYCHY” Spółka z o.o. w likwidacji w sprawie wykupu działek nr: 3335/22,
3339/22, 3340/22, 3347/22 przez Gminę lub ewentualnie zapłaty odszkodowania,
- pismo Wydziału Gospodarki Nieruchomościami dotyczące przeniesienia własności działki
nr 670/17 o pow. 2361 m2, położonej przy ulicy Sportowej,
- pismo Rady Osiedla Paprocany – wykaz zadań inwestycyjnych z terenu działania Rady
Osiedla do ujęcia w projekcie budżetu miasta Tychy na rok 2007.
11 września 2006r. – obecnych 8 radnych.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie
przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tychy”.
W związku z negatywną opinią Komisji dotyczącą projektu uchwały w sprawie przystąpienia
do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Tychy” Komisja nie przystąpiła do opiniowania następujących projektów uchwał:
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulic: Oświęcimskiej i Brzoskwiniowej.
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul.
Lokalnej.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wezwania
do usunięcia naruszenia prawa (odmowa uchylenia uchwały nr 0150/XLVI/896/06 Rady
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Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barwnej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwał:
- Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia zmian w „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” oraz zmiany uchwały
Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002r.
- Projekt uchwały Rady miasta Tychy w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy dla obszaru położonego przy ul.
Sikorskiego.
- Projekt uchwały Rady miasta Tychy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Tychy za I półrocze 2006r. przedstawione przez Naczelnika Wydziału Budżetu i
Księgowości.
Komisja analizowała zestawienie wniosków o realizację przedsięwzięć w trybie lokalnych
inicjatyw na 2007r. przedstawione przez Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione zestawienie zadań do realizacji w 2007r.
Komisja wnioskuje o zwiększenie środków na ogólnym koncie lokalnych inicjatyw z
400 000,00 zł do 532 200,00 zł.
Komisja przyjęła wniosek radnego Leona Rudzkiego o treści: „Wnioskuję o modernizację
ulicy Honoraty – ujęcie w WPI na lata 2007 – 2009 i zabezpieczenie środków w budżecie
miasta na 2007r.”
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Grzegorza Wencepla o treści: ”Wnioskuję
o wpisanie do WPI na lata 2007 – 2009 i zabezpieczenie środków w budżecie miasta na
2007r. zadań ujętych w piśmie”.
09 października 2006r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
- projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie nadania nazwy ulicy (bocznej od ulicy
Świerkowej) – ulica Cyprysów,
- projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie
od Polskich Kolei Państwowych S.A. – pięciu niewyodrębnionych lokali mieszkalnych
położonych w Tychach.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności
„Jednostki Realizującej Projekt” za II i III kwartał 2006 r. w zakresie Projektu „Gospodarka
ściekowa w Tychach”.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Wspólnoty Mieszkaniowej „Rynek”, której
nieruchomość położona jest w Tychach przy ul. Rynek 1-7 oraz Rynek 11-14 w sprawie
dofinansowania przez gminę remontu w/w budynków polegającego na dociepleniu ścian
zewnętrznych, remontu: deptaka od strony Potoku Tyskiego, ciągu pieszego od strony
Rynku.
11 grudnia 20056r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja przyjęła projekt Planu pracy Komisji na I półrocze
2007r.
Przewodniczący
Komisji Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego
/-/ mgr inż. Józef Twardzik
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Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr 0150/VI/........../07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Sprawozdanie z pracy Komisji Porządku Publicznego za 2006 r.
W roku 2006 odbyło się 12 posiedzeń Komisji Porządku Publicznego IV kadencji
samorządu terytorialnego oraz 1 posiedzenie Komisji V kadencji. Na każdym posiedzeniu
Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 10 stycznia 2006r., ostatnie posiedzenie
miało miejsce w dniu 15 grudnia 2006 r. w tym ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji
odbyło się w dniu 11 października 2006 r.
Skład osobowy Komisji IV kadencji: 7 radnych powołanych uchwałą Nr 0150/II/12/02
Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. oraz 4 ekspertów, od 15 stycznia 2003 r. 6 radnych, od 29 kwietnia 2004 r. – 5 radnych, od dnia 15 grudnia 2005 r. – 6 radnych,
natomiast od 26 stycznia 2006 r. – 7 radnych, natomiast skład osobowy Komisji V kadencji
to 5 radnych powołanych Uchwałą Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada
2006 r.
Przewodniczącym Komisji IV kadencji - radny Wiktor Wykręt powołany Uchwałą
Nr 0150/III/30/02 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r., natomiast odwołany Uchwałą
Nr 0150/XLII/790/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r.
Zastępcą Przewodniczącego Komisji IV kadencji - radny Michał Gramatyka powołany
Uchwałą Nr 0150/IV/49/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 r., natomiast
odwołany Uchwałą Nr 0150/XLII/794/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r.
Uchwałą Nr 0150/XLII/792/06 Rady Miasta Tychy na sesji w dniu 26 stycznia 2006 r.
powołany został radny Leon Kołodziej na funkcję Przewodniczącego Komisji, natomiast
Uchwałą Nr 0150/XLII/795/06 Rady Miasta Tychy w dniu 26 stycznia 2006 r. na funkcję
Zastępcy Przewodniczącego Komisji powołano radnego Zdzisława Dzikołowskiego.
Przewodniczącą Komisji obecnej kadencji zatwierdzono wybór radnej Urszuli
Paździorek – Pawlik Uchwałą Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy na sesji w dniu
30 listopada 2006 r., natomiast na funkcję Zastępcy Przewodniczącej Komisji dokonano
wyboru radnej Alicji Madejskiej.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła
w szczególności:
- sprawozdania z pracy Komisji Porządku Publicznego za 2005 rok,
- sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego,
- informacji o bezpieczeństwie w szkołach,
- sprawozdania z działalności Izby Wytrzeźwień,
- sprawozdania z działalności Straży Miejskiej,
- sprawozdania z działalności Straży Pożarnej,
- sprawozdania z działalności Policji Miejskiej,
- sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów w 2005 roku,
- sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w roku 2005,
- informacji o organizacjach pozarządowych i ich rolach we wsparciu samorządności,
- opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok,
- analizy funkcjonowania Miejskiej Noclegowni w okresie jesień – zima 2005/2006,
- informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat stanu
technicznego budowli i obiektów miejskich,
- podsumowania Akcji „Zima” 2005/2006,
- informacji dotyczącej udziału gminy w rozwiązywaniu problemów bezrobocia,
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informacji związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
analizy przestępczości w środowiskach patologicznie zagrożonych,
informacji dotyczącej powstania i funkcjonowania Centrum Powiadamiania
Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego,
- informacji na temat planowanych inwestycji w roku 2006 zwiększających
bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście,
- informacji o utrzymaniu i porządku na terenach zieleni miejskiej,
- informacji dotyczącej kontroli wywozu płynnych nieczystości,
- analizy bezpieczeństwa na drogach oraz sposoby jego zwiększania,
- sprawozdania w zakresie inwestycji drogowych i remontowych w mieście Tychy
za I półrocze 2006 roku,
- informacji na temat pracy Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- informacji dotyczącej przygotowań inwestycji drogowych celem poprawy
bezpieczeństwa w mieście na 2007 rok,
- opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Tychy (7 projektów uchwał – opinia
pozytywna).
Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy z 13 posiedzeń.
Prezydent Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski i pisma.
-

10 stycznia 2006 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja opiniowała przygotowane przez Prezydenta Miasta
Tychy projekty uchwał w sprawie:
▪ nadania nazwy nowopowstającemu rondu u zbiegu ulic Sikorskiego i Armii Krajowej - rondo
Zesłańców Sybiru – opinia pozytywna, przy jednym głosie wstrzymującym się.
▪ nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Jaśkowickiej i Stoczniowców – rondo Żwakowskie –
opinia pozytywna, jednogłośnie.
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację dot. bezpieczeństwa
w szkołach przedstawioną przez Miejski Zarząd Oświaty, Policję Miejską oraz Straż Miejską.
Ponadto Komisja przyjęła pozytywnie sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego
za 2005 rok przedstawione przez Przewodniczącego Komisji.
7 lutego 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie,
jednogłośnie sprawozdanie z funkcjonowania Izby Wytrzeżwień w Tychach za 2005 rok.
Komisja zapoznała się również i przyjęła pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie dot. analizy
bezpieczeństwa w mieście przedstawione przez Komendantów: Straży Pożarnej, Straży
Miejskiej oraz Policji.
Komisja przyjęła jednogłośnie wnioski radnej Urszuli Paździorek-Pawlik o treści:
▪ „Zgodnie z wolą mieszkańców Paprocan, kolejny raz zwracam się do Komisji
Bezpieczeństwa z wnioskiem o rozwiązanie problemu ruchu samochodowego
na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Paprocańskiej. Świadoma trudności technicznych
proponuję tymczasowo likwidację lewoskrętu na tym skrzyżowaniu. Proszę o możliwość
udziału w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa”.
▪ „Wnioskuję o utrzymanie ilości etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach. Potrzeby
zapewnienia bezpieczeństwa w dużym mieście nie mogą skutkować zmniejszeniem ilości
fachowych pracowników Policji”.
7 marca 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejskiego Rzecznika Konsumentów
w Tychach za rok 2005.
Komisja zaopiniowała pozytywnie, przy jednym głosie wstrzymującym się projekt uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
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Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z realizacji
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005
przedstawione przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie dot. organizacji
pozarządowych i ich roli we wspieraniu samorządności przedstawione przez Wydział Spraw
Społecznych i Zdrowia.
Komisja przyjęła jednogłośnie wnioski radnych:
Zdzisława Dzikołowskiego o treści: „Wnioskuję o rozpoczęcie prac nad modernizacją
ul. Borowej (na wysokości osiedla R, TSM Oskard). W tym celu wnioskuję o wizję lokalną
przedstawicieli Komisji Porządku, Inżynierii Ruchu Drogowego, MZUiM, przedstawicieli TSM
Oskard.
Zadanie
to
realizować
w
ramach
tzw.
inicjatyw
lokalnych
w latach 2007-2008. Proponowany termin wizji – przełom IV-V br.” Wniosek przyjęty
jednogłośnie.
Leona Kołodzieja o treści: „Wnioskuję o uzupełnienie oświetlenia ul. Leśnej od nr 1 do 5.
Ująć na rok 2006 lub 2007”. Wniosek przyjęty jednogłośnie.
30 marca 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie (jednogłośnie)
przygotowany przez Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie
delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
4 kwietnia 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok.
Komisja przyjęła pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z działalności Noclegowni Miejskiej
za okres jesienno – zimowy 2005/2006 przedłożone przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie, jednogłośnie informację Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego na temat stanu technicznego budowli i obiektów miejskich.
Komisja zaopiniowała pozytywnie (za głosowało – 3 osoby, przeciw – 1, wstrzymała się
od głosu 1 osoba) przygotowany przez Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady
Miasta Tychy w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Tychy.
Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie propozycje nadania nazwy
dla nowopowstającej drogi wewnętrznej w okolicy ulicy Jordana, powstałej po wydzieleniu
działek budowlanych oraz drogi dla indywidualnego budownictwa mieszkaniowego.
9 maja 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i zaopiniowała pozytywnie
sprawozdanie dot. podsumowania Akcji Zima 2005/2006 przedstawione przez Miejski Zarząd
Ulic i Mostów.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie sprawozdanie dot. rozwiązywania problemów
bezrobocia przedstawione przez Powiatowy Urząd Pracy.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie sprawozdanie dot. spraw związanych
z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Tychach przedstawione przez Miejski Zarząd
Komunikacji, Tyskie Linie Trolejbusowe oraz Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Leona Kołodzieja o treści: „Komisja
wnioskuje o zajęcie się warunkami mieszkaniowymi rodziny 14-sto osobowej o nazwisku
Kolasa, zamieszkałej w Tychach przy ulicy Brzozowej 37/2 (obecnie zajmują mieszkanie
o pow. niecałe 50 m2)”.
6 czerwca 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie sprawozdanie
dotyczące przestępczości w środowiskach patologicznie zagrożonych przedstawione
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przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion Ochrony.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie sprawozdanie dot. stanu realizacji inwestycji
Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Zarządzania Kryzysowego przedstawione
przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pion
Ochrony.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie informację na temat planowanych inwestycji
w roku 2006 zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w mieście i stanu
oznakowania poziomego i pionowego przedstawioną przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.
29 czerwca 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie (jednogłośnie)
przygotowany przez Prezydenta Miasta Tychy projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie
nadania statutu Izby Wytrzeźwień w Tychach.
3 lipca 2006 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie (jednogłośnie)
informacje dotyczące działań prowadzonych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów oraz Straż
Miejską w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie (jednogłośnie) informację z przeprowadzonych
przez Straż Miejską w roku ubiegłym i bieżącym kontroli wywozu nieczystości płynnych
z posesji prywatnych.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Leona Kołodzieja o treści: „Doprowadzenie
do porządku oraz objęcie stałą kontrolą teren wokół namiotu ustawionego w Paprocanach
(rejon pętli)”.
28 sierpnia 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie (jednogłośnie)
informacje dotyczące analizy stanu bezpieczeństwa w I półroczu 2006 roku ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu drogowego przedstawione przez Wydział Komunikacji, Straż Miejską
oraz Komendę Miejską Policji w Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie (jednogłośnie) sprawozdanie z realizacji
remontów i inwestycji drogowych Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów za I półrocze 2006 roku.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnej Urszuli Paździorek - Pawlik o treści:
„Wnioskuję o wykonanie jednostronnego chodnika dla pieszych pod wiaduktem kolejowym
pomiędzy ulicą Browarową i ulicą Damrota, ewentualnie zabezpieczenie ruchu samochodów
sygnalizacją świetlną na tym odcinku”.
11 września 2006 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie (jednogłośnie)
informację dotyczącą działalności Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła pozytywnie (jednogłośnie) „Program przygotowań inwestycji
drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu w mieście w 2007 roku” przedstawiony
przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Leona Kołodzieja o treści: „Wnioskuję
o przyjęcie do programu modernizacji skrzyżowań ul. Mikołowskiej z ul. Obywatelską
i ul. Dojazdową na lata 2007 i 2008”.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Zdzisława Dzikołowskiego o treści:
„Wnioskuję o wykonanie parkingów przy Komendzie Miejskiej Policji od al. Bielskiej
(tak by nie utrudniało ruchu rowerów) oraz z boku tj. od ul. Cienistej. Zadanie przewidzieć
na 2007 rok”.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Wiktora Wykręta o treści: „Wnioskuję
o budowę chodników na ul. Mysłowickiej i ul. Jaroszowickiej. Na wyżej wymienionych ulicach
brak poboczy. Dojście dzieci do szkoły w Jaroszowicach jest niebezpieczne”.
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Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnej Urszuli Paździorek - Pawlik o treści:
„Wnioskuję o wprowadzenie do budżetu miasta Tychy na 2007 rok środków finansowych
na opracowanie koncepcji zbudowania przejścia dla pieszych z ulicy Damrota na ulicę
Browarową – w okolicy dworca Stare Tychy”.
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek radnego Leona Kołodzieja o treści: „Wnioskuję
o uporządkowanie terenu posesji przy ul. Leśna 59 (baraki) – posesja Miejskiego Zarządu
Budynków Mieszkalnych”.
11 października 2006 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/XLVI/860/06
Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Tychy (przy 1 głosie przeciw i 1 głosie
wstrzymującym się).
 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie nadania nazwy ulicy (drogi prywatnej
w rejonie ul. Jordana – ulica Św. Józefa) (za – jednogłośnie).
 Propozycję nadania nazwy – ul. Cyprysowa dla drogi gminnej (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie nadania nazwy ulicy (drogi gminnej
bocznej od ulicy Świerkowej – ulica Cyprysowa) (za – jednogłośnie).
Komisja przyjęła pozytywnie sprawozdanie z działalności Komisji Porządku Publicznego
Rady Miasta Tychy za lata 2002 – 2006 przedstawione przez Przewodniczącego Komisji.
15 grudnia 2006 r. – obecnych 4 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie (jednogłośnie) zaopiniowała projekt
uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.

Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
/-/ lek. med. Urszula Paździorek - Pawlik
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Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr 0150/VI/........../07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.

Sprawozdanie z pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2006 r.
W roku 2006 odbyło się 10 posiedzeń Komisji Kultury, Sportu i Turystki IV kadencji
samorządu terytorialnego oraz 1 posiedzenie Komisji V kadencji. Na każdym posiedzeniu
Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 17 stycznia 2006r., ostatnie posiedzenie miało
miejsce w dniu 12 grudnia 2006 r. w tym ostatnie posiedzenie poprzedniej kadencji odbyło się
w dniu 10 października 2006 r. Jedno posiedzenie było posiedzeniem wyjazdowym. Komisja
wizytowała w dniu 4 lipca 2006r. siedzibę Muzeum Miejskiego przy ulicy Katowickiej 9
w Tychach. Skład osobowy Komisji IV kadencji: 5 radnych powołanych Uchwałą Nr 0150/II/12/02
Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. oraz 8 ekspertów, od dnia 11 lutego 2003 r. –
6 radnych, od dnia 30 października 2003 r. – 7 radnych, od dnia 26 stycznia 2006 r. –
6 radnych, natomiast skład osobowy Komisji V kadencji to 10 radnych powołanych Uchwałą Nr
0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. Przewodniczącym Komisji IV kadencji
- radny Czesław Dziubek powołany Uchwałą Nr 0150/III/30/02 Rady Miasta Tychy z dnia
18 grudnia 2002 r., natomiast odwołany Uchwałą Nr 0150/XLII/790/06 Rady Miasta Tychy z dnia
26 stycznia 2006 r. Zastępcą Przewodniczącego Komisji IV kadencji - radny Arkadiusz Gromek
powołany Uchwałą Nr 0150/IV/51/03 Rady Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2003 r., natomiast
odwołany Uchwałą Nr 0150/XLII/793/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. Uchwałą
Nr 0150/XLII/792/06 Rady Miasta Tychy na sesji w dniu 26 stycznia 2006 r. zatwierdzono wybór
radnego Sebastiana Dyrszki na funkcję Przewodniczącego Komisji.
Przewodniczącym Komisji obecnej kadencji zatwierdzono wybór radnego Klaudiusza
Slezaka Uchwałą Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy na sesji w dniu 30 listopada 2006 r.,
natomiast na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji dokonano wyboru radnego Grzegorza
Kołodziejczyka.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła
w szczególności:
- opiniowanie sprawozdań: z wykonania budżetu miasta Tychy za rok 2005 oraz z
działalności: Teatru Małego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji, Miejskiego Centrum Kultury, Muzeum Miejskiego,
- omówienia spraw dotyczących inwestycji sportowych w 2006 roku oraz działalności
turystycznej w tyskich placówkach oświatowych,
- omówienia pracy w sekcjach sportowych działających przy Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji,
- redystrybucji środków finansowych na działalność kulturalną i sportu rekreacyjnego
agend pozarządowych,
- oceny problemów i zagrożeń sportu wyczynowego w mieście,
- omówienia założeń programowych akcji „Lato w mieście” oraz jej podsumowania,
- omówienie założeń programowych akcji „Zima w mieście” oraz jej podsumowania,
- zapoznania się z tematem dotyczącym życia kulturalnego w tyskich parafiach,
- omówienia stanu realizacji inwestycji hali sportowej, działalności turystycznej w mieście,
- omówienia sprawozdania z wydatkowania środków finansowych w zakresie pomocy
publicznej,
- zapoznania się z koncepcją utworzenia nowych OCS-ów w mieście,
- dokonania przeglądu kompleksów sportowych w mieście,
- opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Tychy.
Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy z 11 posiedzeń. Prezydent Miasta
Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji.
Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ mgr Klaudiusz Slezak
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Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr 0150/VI/........../07
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 kwietnia 2007 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej RM w 2006 roku
1. W roku 2006 roku Komisja Rewizyjna odbyła 10 posiedzeń. Uchwałą
Nr 0150/XLII/792/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2007 r. na funkcję
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej powołano radnego Czesława Dziubka.
2. W skład Komisji, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym – art. 18a ust.
2 – weszli przedstawiciele wszystkich klubów funkcjonujących w Radzie. Skład
Komisji zatwierdzony został Uchwałą Nr 0150/II/12/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku
(z późn. zm.).
3. Plan pracy Komisji został zatwierdzony Uchwałą Nr 0150/XLI/787/05 Rady Miasta
Tychy z dnia 15 grudnia 2005 r.
4. Głównymi zadaniami Komisji, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na rok 2006
było:
1. Przeprowadzanie czynności kontrolnych będących następstwem skarg
rozpatrywanych w trybie art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego
i przedstawianie ich wyników Radzie Miasta, celem akceptacji.
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu miasta oraz przygotowanie wniosku
dotyczącego absolutorium.
3. Kontrola przetargów przeprowadzonych przez Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych w Tychach na wywóz odpadów w zasobach administrowanych
przez MZBM.
4. Kontrola przetargów przeprowadzonych przez Urząd Miasta Tychy oraz jednostki
organizacyjne miasta na obsługę prawną.
5. Zbadanie prawidłowości wypełnienia przez Prezydenta Miasta swych kompetencji
właścicielskich w odniesieniu do sprzedaży w grudniu 2004 r. przez Tyskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. swoich działek budowlanych
przekazanych wcześniej przez gminę Tychy w formie aportu, celem budowy
mieszkań czynszowych.
Sprawozdanie w powyższej sprawie przedstawione zostało Radzie Miasta na
sesji w dniu 19 października 2006 r.
6. Zbadanie kosztów obsługi prawnej Urzędu Miasta oraz jednostek
organizacyjnych.
7. Zbadanie w zakresie nadzoru Prezydenta Miasta, jakie spółki z udziałem Miasta
Tychy obsługuje Kancelaria Pana Teodora Urbanika; jaki to łączny koszt; czy jest
to opłacalne dla właściciela – Miasta Tychy.
8. Zbadanie kosztów naliczonych przez Kancelarię Prawną na obsługę procesu ze
spółką „Hallo” wraz z kosztami ewentualnych spraw przegranych przez Miasto.
9. Wyjaśnienie okoliczności związanych z wybudowaniem supermarketu „Kaufland”
w zakresie zbadania prawidłowości zamiany działki wobec której toczyło się
postępowanie o zwrot.
Sprawozdanie w powyższej sprawie przedstawione zostało Radzie Miasta na
sesji w dniu 29 czerwca 2006 r.
Zadania wyszczególnione w punktach 3, 4, 6-8 nie zostały zrealizowane w 2006 roku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
mgr Mieczysław Podmokły
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