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Rada Miasta
Tychy
Protokół Nr 0012.2.4.2016.KPPiZ
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 9 maja 2016 r.

Miejsce posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta Tychy.
00
35
Godzina rozpoczęcia: 15 , zakończenie: 15 .
Obecni:
- 4 radnych członków Komisji – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Daria Szczepańska,
- pracownicy urzędu i jednostek samorządu delegowani do referowania, goście – wg listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.
Porządek obrad: – załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu.
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 18 kwietnia 2016 r.
4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
5.
Sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia za 2015 rok.
6.
Miejska kampania przeciw dopalaczom – informacja o jej przebiegu.
7.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata
2016 - 2018.
8.
Pismo Mieszkanki miasta w sprawie wprowadzenia opłaty za wywóz śmieci z działek.
9.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1.
Posiedzenie otworzyła pani Urszula Paździorek-Pawlik Przewodnicząca Komisji. Prowadząca
obrady stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie
przystąpiła do realizacji porządku obrad.

Ad 2.
Prowadząca obrady zaproponowała, aby projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w Tychach na lata 2016 – 2018, omówiony został jako punkt nr 5 porządku obrad.
Głosowanie zmian porządku obrad: za – jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek obrad przyjął formę jak niżej:
1.
Otwarcie posiedzenia.
2.
Porządek obrad.
3.
Przyjęcie protokołu z trzeciego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 18 kwietnia 2016 r.
4.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
5.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata
2016 - 2018.
6.
Sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia za 2015 rok.
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7.
8.
9.
10.

Miejska kampania przeciw dopalaczom – informacja o jej przebiegu.
Pismo Mieszkanki miasta w sprawie wprowadzenia opłaty za wywóz śmieci z działek.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie posiedzenia.

Ad 3.
Protokół z trzeciego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 18 kwietnia
2016 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.

Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok (załącznik nr 5 do protokołu)
pokrótce omówiła Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Halina Nierychły. Referująca
poinformowała, że zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy, jako organ stanowiący, zobligowana została
do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2015r. oraz sprawozdanie z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015r. radni otrzymali w formie
elektronicznej (pismo Prezydenta Miasta Tychy stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
Bilans z wykonania budżetu, bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian
w funduszu łączny samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego
stanowią załącznik nr 7 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/92/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta
Miasta Tychy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zarządzenie Nr 0050/86/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie
informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy przedłożone przez Naczelnika Wydziału
Przekształceń i Nadzoru Właścicielskiego Katarzynę Rogóż-Urbanek stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku
w zakresie wykonania budżetu miasta, stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2015 rok, w zakresie działania Komisji.
Głosowanie: za – 3 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.

Ad 5.
Prowadząca obrady pokrótce przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego
Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w Tychach na lata 2016 – 2018 (załącznik nr 11 do protokołu). Prowadząca obrady poinformowała,
że zgodnie z art. 38 a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. 2015 poz. 1445), Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach na posiedzeniu w dniu
15 marca 2012 r. zatwierdziła projekt „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2016 – 2018”,
którego uchwalenie zgodnie z art. 12 pkt 9 b w/w ustawy należy do wyłącznej właściwości Rady
Miasta.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
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Ad 6.
Komisja przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w 2015 roku (załącznik nr 12 do protokołu).

Ad 7.
Informację na temat lokalnej kampanii DOPALACZE #ZA ŻYCIE (załącznik nr 13
do protokołu) przedstawiły i omówiły: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Miasta Tychy Krystyna Rumieniuch oraz Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy
z Zagranicą Iwona Ciepał. Referujące poinformowały, że celem kampanii jest uświadomienie tyskiej
młodzieży i jej rodzicom konsekwencji zażywania dopalaczy i innych używek oraz promowanie
pozytywnych zachowań młodzieży.
Grupa docelowa:
• Rodzice, którzy nie mają wystarczającej wiedzy, aby rozmawiać z dziećmi o używkach,
• Młodzież w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, która jeszcze nie bierze i ta której
zdarza się czasami sięgać po narkotyki.
Kampania oparta jest o nowy system identyfikacji wizualnej przemawiający do młodzieży nowoczesne formy graficzne, odwołujące się do popularnych zjawisk w strefie mediów
społecznościowych.
W ramach kampanii wydane zostały:
• ulotki/informatory skierowane do rodziców i nauczycieli,
• krótkie ulotki dla młodzieży,
• plakaty,
• znaki graficzne związane z kampanią pojawią się w miejscach, do których uczęszcza
młodzież ale też w przestrzeni miejskiej,
• spot antydopalaczowy do wykorzystania w Internecie,
• film do wykorzystania na spotkaniach w szkołach.
Działania edukacyjne:
• Spotkania z rodzicami w szkołach,
• Szkolenia dla rodziców i nauczycieli,
• Warsztaty dla młodzieży.
Działania plenerowe:
1. Tyski Festiwal Kultury Młodzieżowej (7 maja godz. 14 – 19)
 Strefa Sportów - organizacja 3 tematycznych warsztatów:
• Parkour – pokaz i warsztaty dla uczestników (łączny czas około 3 godzin, warsztaty
w 2-3 odsłonach)
• Capoeira – pokaz i trening otwarty dla uczestników (łączny czas około 2 godzin,
2 warsztaty po około 45-minut oraz pokaz 15-minutowy)
• Runmageddon – ekstremalny bieg z przeszkodami – trening na specjalnym torze
przeszkód (tor będzie funkcjonować przez cały festiwal, by każdy mógł się z nim
zmierzyć, dodatkowo w kilku odsłonach treningi pokazowe)
 Strefa Sztuki i Fotografii - organizacja 3 tematycznych warsztatów:
• Street art – graffiti (około 2-3 godzin),
• Podstawy Fotografii (2-3 warsztaty, stanowisko funkcjonujące przez cały czas trwania
festiwalu),
• Warsztaty animacji poklatkowej (4 warsztaty, każdy trwa ok.1 godz.),
 Strefa Relaksu:
• strefa, gdzie w luźnej formie będą przeprowadzane krótkie wywiady z ekspertami,
prowadzącymi warsztaty, zaproszonymi gośćmi, uczestnikami, w strefie dodatkowo
znajdą się różnego rodzaju gry planszowe, tangramy, zabawki logiczne,
• aranżacja przestrzeni: leżaków, puf z palet, stolików – zapewnienie około 20 miejsc
siedzących.
 Strefa Ekspertów:
• organizacja stanowisk konsultacyjnych z ekspertami, przykładowo specjalistów
ds. uzależnień, lekarza, ratownika medycznego czy psychologa,
• organizacja warsztatów z każdym ze specjalistów dla grup młodzieżowych w formie
nie tylko pogadanek, ale zabaw, zagadek, zadań do rozwiązania.
 Instalacja ZAŻYJ WOLNOŚCI:
wspólna akcja happeningowa – tworzenie przestrzennej instalacji wykonywanej z materiałów
recyklingowych: płyt CD, jednorazowych naczyń, kabli, zużytych elementów komputerowych itp.
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2. Drużynowa Gra Strategiczna 29 kwietnia na terenie BROWARU OBYWATELSKIEGO
Poligon Doświadczeń to terenowa gra strategiczna, która jest częścią lokalnej kampanii
antydopalaczowej. Graz powinna pokazać, jakie działania, reakcje, zachowania trzeba wdrożyć,
by uniknąć bezpośredniego kontaktu z dopalaczami i nie dać się zmanipulować. Gra kierowana
jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, bo to właśnie tą grupa narażona
jest na eksperymentowanie z używkami.
Kolejnym elementem lokalnej kampanii było wzmożenie działań profilaktycznych w szkołach.
Do zadań samorządu lokalnego należy wdrażanie programów o potwierdzonej skuteczności.
W Polsce nieliczne dostępne programy zostały poddane badaniom ewaluacyjnym, w których jakość
programu została udowodniona. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, realizując założenia kampanii,
zakupił Program „Archipelag Skarbów”. Wspomniany program jest zgłoszony do systemu
rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz uzyskał pozytywną
ocenę (program spełniający standardy jakości poziomu II – Dobra Praktyka). Ponadto został wpisany
do bazy programów dobrej jakości, prowadzonej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE), Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania
Narkomanii, a także Instytut Psychiatrii i Neurologii. W Tychach w roku 2015 (od listopada do grudnia)
przeprowadzono 11 realizacji programu Archipelag Skarbów” w 12 szkołach. Spotkaniami objętych
zostało 1 404 uczniów, 282 nauczycieli z Rad Pedagogicznych i 181 rodziców.
„Archipelag Skarbów” jest programem profilaktyki uniwersalnej, adresowanym do uczniów szkół
gimnazjalnych, ukierunkowanym na ograniczenie zachowań problemowych takich, jak: używanie
alkoholu, narkotyków, wczesne zachowania seksualne, przemoc rówieśnicza. Program składa się
z trzech rodzajów spotkań:
- dwóch mityngów dla młodzieży, z których każdy trwał około 3,5 godziny zegarowej (4 godziny
lekcyjne);
- spotkania dla rodziców (czas trwania 1-1,5 godziny) odbywały się przed lub po mityngach
dla młodzieży. W trakcie spotkania prezentowany był zakres celów programu „Archipelag Skarbów”
oraz omówione zostały wyniki badań. Komentarz prowadzącego zawierał wiele wskazówek
co do sposobów włączania skutecznego przekazu profilaktycznego do codziennej pracy
wychowawczej w rodzinie;
- szkolenia dla Rady Pedagogicznej (czas trwania minimum 1-1,5 godziny) urozmaicone prezentacją
multimedialną oraz dialogiem z uczestnikami. W trakcie spotkania prezentowane były cele programu,
wyniki badań oraz wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce uzależnień.
Program prowadzony był przez 3-4 osobowy zespół certyfikowanych realizatorów, w skład którego
wchodzili:
- kierujący zespołem, posiadający uprawnienia do kierowania zespołem programu „Archipelag
Skarbów”, którego zadaniem było dbanie o przebieg realizacji oraz bezpieczeństwo psychologiczne
uczestników;
- trenerzy – członkowie zespołu wspierający kierownika i prowadzący poszczególne elementy
programu, którzy ukończyli 250-godzinne szkolenie specjalistyczne oraz mają obowiązek doskonalić
swój warsztat i być w stałym kontakcie z autorem programu.
Ponadto miasto Tychy w trybie tzw. „małego grantu” (na podstawie art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) przekazało dotację
Stowarzyszeniu „Trzeźwość Życia” na realizacje zadania publicznego pn. „Powiemy NIE dopalaczom”
(zarówno w roku 2015 jak i 2016). Pozytywna i silna więź z rodzicami, normy dotyczące substancji
psychoaktywnych wyniesione z domu oraz umiejętność budowania wokół dziecka nie tylko systemu
kontroli, ale i wsparcia – są ważnymi czynnikami chroniącymi młodych ludzi przed sięganiem
po substancje psychoaktywne. Rodzice są pierwszym i najważniejszym w życiu dziecka czynnikiem
wychowawczym. Szkoła i inne instytucje mogą wspierać rodziców w wychowaniu dzieci i uzupełniać
ewentualne braki wynikające ze specyficznych trudności danej rodziny. Z uwagi na powyższe
Stowarzyszenie realizowało w ramach zadania publicznego działania profilaktyczno-edukacyjnych
we współpracy z rodzicami, aby wspierać abstynencję dziecka i przygotowywać je do podejmowania
świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
W ocenie specjalistów zajmujących się profilaktyką najbardziej skuteczne są programy opierające się
na równoległym oddziaływaniu zarówno na rodziców, jaki i dzieci. Rodzice mogą też wiele skorzystać
uczestnicząc w zajęciach, na których poruszane są takie zagadnienia, jak: rozmowa ze swoimi
dziećmi o zagrożeniach, o radzeniu sobie z presją rówieśników czy stawianiu granic.
Organizatorami lokalnej kampanii DOPALACZE #ZA ŻYCIE są następujące podmioty:
• Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia,
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•
•
•

Wydział Informacji Promocji i Współpracy z Zagranicą,
Stowarzyszenie Trzeźwość Życia,
Placówki Oświatowe Miasta Tychy.

Stanowisko Komisji kierowane do Prezydenta Miasta Tychy:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na temat lokalnej kampanii DOPALACZE
#ZA ŻYCIE.

Ad 8.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść pisma Mieszkanki miasta w sprawie
wprowadzenia opłaty za wywóz śmieci z działek (załącznik nr 14 do protokołu) oraz odpowiedź
udzieloną Mieszkance przez Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach w niniejszej sprawie
(załącznik nr 15 do protokołu).

Ad 9.
Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 10.
Po zrealizowaniu porządku obrad pani Urszula Paździorek-Pawlik Przewodnicząca Komisji
35
Porządku Publicznego i Zdrowia o godz. 15 zamknęła posiedzenie Komisji.
Nośnik informacji z nagraniem z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
/-/ lek. med. Urszula Paździorek-Pawlik
Załączniki: 16 szt.
Protokół sporządziła:
Ewa Gucwa
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