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Rada Miasta
Tychy
Protokół Nr 0012.2.11.2017.KPPiZ
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 13 grudnia 2017 r.

Miejsce posiedzenia: sala nr 305 Urzędu Miasta Tychy.
00
30
Godzina rozpoczęcia: 15 , zakończenie: 16 .
Obecni:
- 4 radnych członków Komisji – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- pracownicy urzędu i jednostek samorządu delegowani do referowania, goście – wg listy obecności
stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu,
- Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Daria Szczepańska.
Porządek obrad: – załącznik nr 3 i nr 4 do protokołu.
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Porządek obrad.
3. Przyjęcie protokołu z dziewiątego posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
w dniu 20 listopada 2017 r. oraz dziesiątego pozaplanowego posiedzenia Komisji Porządku
Publicznego i Zdrowia w dniu 30 listopada 2017 r.
4. Polityka senioralna miasta Tychy.
5. Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2018 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2018.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1.
Posiedzenie otworzyła pani Urszula Paździorek-Pawlik Przewodnicząca Komisji. Prowadząca
obrady stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie
powitała wszystkich zaproszonych gości.
W dalszej kolejności przystąpiono do realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadząca obrady nie wprowadziła żadnych zmian do porządku obrad. W związku
z powyższym porządek obrad przyjął formę jak wyżej.
Ad 3.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Protokół z dziewiątego posiedzenia Komisji Porządku
Publicznego i Zdrowia w dniu 20 listopada 2017 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Protokół z dziesiątego pozaplanowego posiedzenia Komisji
Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 30 listopada 2017 r. Komisja przyjęła jednogłośnie.

Ad 4.
Informacje na temat działań podejmowanych w ramach Polityki Senioralnej miasta Tychy
(załącznik nr 5 do protokołu) przedstawiła Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Miasta Tychy Aneta Koniarczyk.
Informacje dotyczące form pomocy i wsparcia na rzecz seniorów udzielane przez Miejski
Ośrodek Pomocy Publicznej w Tychach (załącznik nr 6 do protokołu) przedstawiły Główny
Specjalista Miejskiego Ośrodka Pomocy Publicznej w Tychach Elżbieta Borowiec oraz Kierownik
Działu Pomocy Osobom Starszym i Niepełnosprawnym Dorota Kaniewska.
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Dyrektor Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” Katarzyna Sawaryn przedstawiła
informację na temat realizacji założeń polityki senioralnej w Tychach (załącznik nr 7 do protokołu).
Stanowisko Komisji kierowane do Prezydenta Miasta Tychy:
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje dotyczące Polityki Senioralnej miasta
Tychy.
Ad 5.
Plan pracy Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia na I półrocze 2018 r. (załącznik nr 8
do protokołu) Komisja przyjęła jednogłośnie.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2018 (załącznik nr 9 do protokołu)
przedstawiła i omówiła Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu
Miasta Tychy Anna Warzecha. Referująca poinformowała, że w związku z art. 11a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1840 t. j. z późn. zm.) Prezydent
Miasta opracowuje corocznie do dnia 31 marca, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Projekt Programu zgodnie z art. 11a ust. 7 został
zaopiniowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, organizacje społeczne których statutowym
celem działania jest ochrona zwierząt, zarządców obwodów łowieckich, działających na obszarze
Miasta. Przyjęcie Programu pozwoli na kontynuację polityki Miasta w zakresie opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, realizowanej w latach ubiegłych.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Projekt uchwały Komisja zaopiniowała pozytywnie.
Ad 7.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść odpowiedzi udzielonej z upoważnienia
Prezydenta Miasta Naczelnika Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tychy Alicji Beczały na wniosek
Komisji z posiedzenia w dniu 20 listopada 2017 r. dotyczący nadania Parkowi Miejskiemu
w Tychach nazwy „Park Solidarności” (załącznik nr 10 do protokołu).
Wolnych wniosków nie zgłoszono.
Ad 8.
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Po zrealizowaniu porządku obrad prowadząca pani Urszula Paździorek-Pawlik o godz. 16
zamknęła posiedzenie Komisji.
Nośnik informacji z nagraniem z przebiegu obrad komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
/-/ lek. med. Urszula Paździorek-Pawlik

Załączniki: 11 szt.
Protokół sporządziła:
Ewa Gucwa
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