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Tychy, dn. 08.03.2012 r.
OTE-0717/45/03/2012

Pan Zygmunt Marczuk
Przewodniczacy
Rady Miasta Tychy
Al. Niepodleglosci 49
43-100 Tychy

Odpowiadajac

na interpelacje

Radnej - Pani Barbary Koniecznej,

która zostala

zlozona na sesji Rady Miasta w dniu 23 lutego 2012 r.

w sprawie przekazania informacji dotyczacych wykonanej w 2002 roku
inwentaryzacji nieruchomosci stanowiacych wspólwlasnosc

Gminy Miasta Tychy,

niniejszym wyjasniam:
zgodnie z postanowieniami

art. 26a ust. 1, obowiazujacej

10 czerwca 1994 roku o zamówieniach

do roku 2004 ustawy z dnia

publicznych (tj. OZ.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664

z pÓz. zm) oraz art. 97 ust. 1, obowiazujacej obecnie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówien publicznych (Oz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z pÓz. zm.), Zamawiajacy
zobowiazany

jest do przechowywania

dokumentacji

przetargowej

odpowiednio

przez

okres 3 i 4 lat, od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamówienia.
W zwiazku z powyzszym z przykroscia
Mieszkalnych

informuje, ze Miejski Zarzad Budynków

w Tychach nie posiada w swoim archiwum dokumentacji

z roku 2002, a tym samym

nie jestesmy

przetargowych

w stanie udzielic szczególowych

informacji

w przedmiotowej sprawie, o które wnioskuje Pani Radna.
Pragne jednak

zapewnic,

iz wyboru

ofert dokonano

zgodnie

z procedurami

okreslonymi w cytowanej wyzej ustawie.
Z powazaniem

DYR
Otrzymuja:
1. Adresat
2. Radna - Pani Barbara Konieczna
Do wiadomosci:
1. Pani Ewa Turewicz
Sekretarz Miasta Tychy
Kopia:
- DPA
- DTE a/a
wyk. wyd. AG
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Tychy, dnia 13.03.2012
D8101/10/12/MM

URZAD r~~IASTATYCHY
Wydzial Obc.lugi Rady Miasta

Przewodniczacy Rady Miasta Tychy
Pan Zygmunt Marczuk
dot. Interpretacji Pani Barbary Koniecznej (ptk.2) zlozonej na sesji
Rady Miasta w dniu 23.02.2012 r.

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Tychach informuje, ze
Uchwalami: nr 0150/524/2001 i nr 0150/874/2002
Rady Miasta
utworzono dziesiec Osiedlowych Centrów Sportowych.
Powolanych do dzialania obecnie jest siedem.
Zgodnie z powyzszymi uchwalami, kolejnosc i termin powolania
pozostalych okresla Dyrektor Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji,
po zasiegnieciu opinii Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu Rady Miasta.
Posiadamy pozytywna opinie Komisji Kultury, Sportu i Turystyki,
natomiast nie posiadamy zabezpieczenia finansowego,
które gwarantowaloby prawidlowe funkcjonowanie dzialalnosci
OCS-ów.
Jak juz wczesniej informowalismy, jezeli w budzecie MOSiR
zostana zaoszczedzone srodki finansowe pozwalajace na utworzenie
kolejnego OCS-u, to bedziemy wnioskowac o przeniesienie ich
na w/w cel.
Wszystkie pozostale Uchwaly Rady Miasta dot. MOSiR
sa zrealizowane lub realizowane na biezaco.

Zpowa aniem

DY EKTOR

Do wiadomosci:
- Radna Pani Barbara Konieczna
- Sekretarz Miasta

mg

Kryta Plywalnia
OW Paprocany
Stadion Miejski
Zespól Boisk Pilkarskich
KS Paprocany
Zespól ds. Sportu i Org. Imprez
Hala Widowiskowo-Sportowa
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Tychy, dnia 12 marca 2012 r.

URZAD MIASTA TYCHY
Wydzial Ob~lugi Rady Miast

Pan
Przewodniczacy Rady Miasta
mgr Zygmunt Marczuk
Pani Radna
Barbara Konieczna

W odpowiedzi na interpelacje Pani Radnej Barbary Koniecznej zlozonej na sesji w
dniu 23 lutego 2012 informuje, iz w okresie od 2010 r. do dnia dzisiejszego zakonczylo sie lub
jest prowadzonych przez Kancelarie 17 postepowan przed sadami cywilnymi oraz 1 sprawa
przed sadem administracyjnym w tym:
- 5 spraw o zaplate kar umownych,
- 2 sprawy ze stosunku pracy,
- 4 sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
- 2 sprawy o zaplate odszkodowania i zadoscuczynienie,
- 1 sprawa o zaplate bezpodstawnego wzbogacenia,
- 2 sprawy o zaplate czynszu najmu,
-1 sprawa o zaplate wynagrodzenia.
Z powyzszych spraw "przegrana" zostala 1 sprawa, co wygenerowalo laczne koszty
w wysokosci 7 651 zl.
Oprócz ww. spraw Kancelaria prowadzi ok. 17 tysiecy spraw mniejszej wagi o zaplate oplaty dodatkowej za jazde srodkami komunikacji miejskiej bez waznego biletu. 99,9 %
tych spraw konczy sie wygrana Miasta Tychy.
Z powazaniem

Do wiadomosci:
Sekretarz Miasta
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oferuje pomoc prawna w zakresie: O obslugi prawnej: e podmiotów gospodarczych e jednostek samorzadu terytorialnego O windykacji naleznosci
O prawaspólek handlowych O prawagospodarczego O prawa cywilnego O prawa rodzinnego O odszkodowan
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Pan mgr Zygmunt Marczuk
Przewodniczacy Rady Miasta Tychy

Dotyczy:

Interpelacji radnej Pani Barbary Koniecznej z 23.02.2012 r.
16 marca 2011 roku sporzadzilem opinie prawna w sprawie tresci

interpelacji radnego Pana Jakuba Chelstowskiego.

Równiez na tle interpelacji

sformulowanej przez Pania Barbare Konieczna, mam wrazenie, ze wkracza ona w
kompetencje kontrolne Rady Miasta.
Zgodnie z

§ 12 ust.

3 zd. 2 Regulaminu Obrad Rady Miasta Tychy,

interpelacja zawierac powinna "krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bedacego
jej przedmiotem oraz wynikajace zen pytanie" a nie samo pytanie.
Pozostawiajac ocene zgodnosci zapytania Pani Radnej z trescia Regulaminu
Obrad rady Miasta Tychy, ponizej przedstawiam odpowiedz na pytanie Pani Radnej.

Interpelacja brzmi:
"Jakie i ile jest prowadzonych spraw w sadzie z podmiotami. Jakie zostaly przegrane,
w zwiazku z tym jakie ponosimy koszty czy juz ponieslismy."
Odpowiadajac na tak sformulowana interpelacje, uprzejmie informuje, ze aktualnie
Kancelaria Urbanik i Partnerzy prowadzi z podmiotami, reprezentujac:

I.
o
o
o
o

Skarb Panstwa:

zaplate: 18 spraw
sluzebnosc drogi koniecznej: 2 sprawy
pozbawienie wykonalnosci tytulu wykonawczego:
uzgodnienie tresci ksiegi wieczystej: 1 sprawa

1 sprawa

1
"Urbamk
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Gmine Tychy:
o zaplate: 156 spraw
o orz.eczenie przepadku pojazdu: 44 sprawy
o zmiane okresu uzytkowania wieczystego: 3 sprawy
o zasiedzenie: 2 sprawy
o ustalenie istnienia stosunku prawnego: 3 sprawy
o sluzebnosc drogi koniecznej: 1 sprawa
o sluzebnosc przesylu: 2 sprawy
o nakazanie udostepnienia informacji publicznej: 1 sprawa.
o nakazanie zlozenia oswiadczenia woli: 1 sprawa
o stwierdzenie nabycia spadku: 6 spraw.
Uprzejmie tez informuje, ze sprawy te sa w toku, nie sa zakonczone. Dopiero po ich
zakonczeniu sad ustali ostateczne koszty tych spraw.
Natomiast, jezeli chodzi o sprawy zakonczone, to uprzejmie informuje, ze nie
prowadze takiego rejestru. Moge oczywiscie na podstawie archiwum ustalic jakie i ile
spraw bylo, jakie koszty poniosla Gmina w zwiazku z tymi sprawami. Wymaga to
jednak czasu i zakreslenia czasokresu. Czy na pewno chodzi Pani Radnej o sprawy
sprzed 10 lat lub starsze? W drugim zdaniu Pani Radna uzyla czasu przeszlego
(zostaly przegrane). Powstaje wiec pytanie w jakim okresie?

Z powazaniem
Teo
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Do wiadomosci:
- radna Pani Barbara Konieczna
- Sekretarz Miasta Pani Ewa Turlewicz
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Tychy, dnia 14.03.2012 r.
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Pan
Przewodniczacy
w miejscu

Rady Miasta Tychy

W zwiazku z zapytaniem o sprawy przegrane w sadzie,
ze nie prowadzilem w roku 2011 spraw sadowych, które powodowalyby
skutki finansowe dla Miasta Tychy.
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