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UCHWAŁA NR XLVIII/786/18
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 24 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2017 r.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),
§ 28 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta
Tychy (Dz. U. Woj. Śl. poz. 754 z dnia 1 lutego 2018 r.), po zatwierdzeniu sprawozdań przez komisje
rady, po zaopiniowaniu projektu uchwały przez Komisję Samorządową,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Przyjmuje się sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2017 r. zgodnie z załącznikami
do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Tychy
mgr Maciej Gramatyka
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Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta za 2017 rok
I.

Informacje ogólne:
1. W roku 2017 Komisja Rewizyjna odbyła 13 posiedzeń.
2. Uchwałą Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. powołano 2-osobowy skład
Komisji.
3. Uchwałą Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. dokonano wyboru Radnego
Klaudiusza Slezaka na funkcję Przewodniczącego Komisji, natomiast na funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Komisji dokonano wyboru radnej Lidii Gajdas Uchwałą Nr IV/27/15
Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r.
4. W dniu 25 maja 2017 r. Uchwałą Nr XXXVII/653/17 Rada Miasta Tychy dokonała włączenia
do składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Tadeusza Furczyka, w związku
ze złożonym akcesem, natomiast Uchwałą Nr XXXVII/564/17 Rada Miasta Tychy odwołała
radną Lidię Gajdas z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, w wyniku
zgłoszonej rezygnacji, a dokonała powołania radnego Tadeusza Furczyka na funkcję
Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. W dniu 22 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/577/17 Rada Miasta Tychy odwołała
radnego Klaudiusza Slezaka z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, natomiast
włączyła do składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnego Grzegorza Gwoździa,
w związku ze złożonym akcesem oraz Uchwałą Nr XXXVIII/582/17 powołała radnego
Grzegorza Gwoździa na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

II.

Sprawozdanie:
1. Plan pracy i kontroli Komisji na 2017 rok został zatwierdzony Uchwałą Nr XXIX/487/16
Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
2. Uchwałą Nr XXXIX/619/17 Rady Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2017 r. dokonano zmiany
Uchwały Nr XXIX/487/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia
planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok, poprzez zmianę załącznika do
uchwały, nadając mu nowe brzmienie, stanowiące załącznik do uchwały (zmiana dotyczyła
przesunięcia terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w 2017 roku z dnia 21 września 2017
r. na dzień 7 września 2017 r.)
3. Komisja przyjęła protokół końcowy z kontroli w Miejskim Zarządzie Oświaty w Tychach
trwającej w okresie od 07 kwietnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. na podstawie Uchwały
Nr XVII/292/15 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia planu
pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok w zakresie nadzoru Miejskiego Zarządu
Oświaty w Tychach nad polityką finansową szkół w Tychach. Kontrola zakończyła się
podjęciem Uchwały Nr XXXIII/537/17 Rady Miasta Tychy z dnia 30 marca 2017 r.
4. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Tychy planem pracy Komisji na 2017 rok,
Komisja upoważniona została do:
 przeprowadzania czynności kontrolnych będących następstwem skarg rozpatrywanych
w trybie art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego i przedstawiania
ich wyników Radzie Miasta, celem rozpatrzenia. Wyniki z przeprowadzonych czynności
kontrolnych będących następstwem złożonych skarg, przedkładano Radzie Miasta,
celem rozpatrzenia,
 kontroli wykonania budżetu miasta Tychy za 2016 r. Kontrola zakończyła się
opracowaniem wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
5. Skargi:
W 2017 r. do Komisji Rewizyjnej skierowanych zostało osiem nowych skarg i tak:
 pięć skarg przekazano do Prezydenta Miasta Tychy celem rozpatrzenia zgodnie
z właściwością,
 jedna skarga została wycofana na wniosek skarżącego,
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 dwie skargi, których rozpoznaniem zajmowała się Komisja, uznano za bezzasadne.
W 2017 r. Komisja Rewizyjna kontynuowała rozpoznawanie dwóch skarg złożonych do Rady
Miasta w roku 2016. Ich rozpatrzenie nastąpiło w roku 2017 i uznano za bezzasadne.
Łącznie w roku 2017 Rada Miasta Tychy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, podjęła cztery uchwały
w zakresie rozpatrzenia skarg.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ mgr Grzegorz Gwóźdź
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Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych za 2017 rok
Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Tychy w 2017 r. zaplanowano 10 posiedzeń
Komisji i odbyło się 10 posiedzeń. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 14 lutego 2017 r.,
a ostatnie odbyło się w dniu 12 grudnia 2017 r. Na każdym z posiedzeń Prowadzący obrady
stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Skład osobowy Komisji VII kadencji: 16 radnych powołanych uchwałą Nr II/4/14 Rady
Miasta Tychy z dnia 01 grudnia 2014 r.

Dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miasta Tychy ze składu
osobowego komisji wyłączony został radny Miłosz Stec w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego.

27 października 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/439/16 Rady Miasta Tychy ze składu
osobowego komisji zostali wyłączeni radni: Damian Fierla oraz Edyta Danielczyk.

24 listopada 2016 r. Uchwałą Nr XXVII/447/16 Rady Miasta Tychy ze składu
osobowego komisji został wyłączony radny Grzegorz Gwóźdź.

16 lutego 2017 r. Uchwałą Nr XXXI/491/17 Rady Miasta Tychy ze składu osobowego
komisji wyłączony został radny Tadeusz Furczyk w związku ze złożoną rezygnacją.

28 września 2017 r. Uchwałą Nr XL/622/17 Rady Miasta Tychy ze składu osobowego
komisji wyłączony został radny in Rogala w związku ze złożeniem mandatu.
Przewodniczącym komisji VII kadencji zatwierdzono radnego Grzegorza Gwoździa uchwałą
Nr II/5/14 Rady Miasta Tych z dnia 01 grudnia 2014 r., zaś na funkcję Zastępcy Przewodniczącego
Komisji dokonano wyboru radnego Michała Kasperczyka uchwałą Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015 r. 24 listopada 2016 r. Uchwałą Nr XXVII/448/16 Rady Miasta Tychy
odwołano radnego Grzegorza Gwoździa z funkcji Przewodniczącego Komisji oraz powołano na tę
funkcję radnego Michała Kasperczyka, natomiast również 24 listopada 2016 r. Uchwałą
Nr XXVII/449/16 Rady Miasta Tychy odwołano radnego Michała Kasperczyka z funkcji Zastępcy
Przewodniczącego Komisji.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania komisji, dotyczyła w szczególności:
 Działalności i finansów:

AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy,

Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy,

Dziennego Domu Pomocy Społecznej "Wrzos",

Miejskiej Bibliotek Publicznej,

Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej,

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,

Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach,

Miejskiego Zarząd Ulic i Mostów,

Miejskiego Centrum Kultury,

Miejskiego Centrum Oświaty,

Muzeum Miejskiego w Tychach,

Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”,

Powiatowego Urzędu Pracy,

Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

Teatru Małego w Tychach,

Tyskiego Zakład Usług Komunalnych,

Żłobka Miejskiego w Tychach,

gminnych spółek,

Oceny wykonania planu dochodów i wydatków miasta w 2016 r.

Opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Tychy.
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Ze swych posiedzeń Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy.
Prezydent Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji.
Pod obrady Komisji wpłynęło 118 projektów uchwał Rady Miasta Tychy. Komisja
zaopiniowała 106 uchwał pozytywnie, 9 uchwały negatywnie, dwa projekty zostały wycofane, zaś
wobec jednej uchwały komisja nie zajęła stanowiska.
14 lutego 2017 r. – obecnych 12 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:
 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych
przez Miasto Tychy publicznych przedszkolach,
 zmiany uchwały Nr XXVII/455/16 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych
przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół
i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
 wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy
ul. Nałkowskiej oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu,
 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę
Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości,
 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę
Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Ojca Bocheńskiego,
 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
 wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony).
Komisja zaopiniowała negatywnie projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.,
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 informację nt. działalności i finansów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów,
 treść pisma w sprawie wyrażenia zgody na wydanie karty mieszkańca pozwalającej na
parkowanie samochodu osobowego w strefie płatnego parkowania przy ul. Cyganerii
w Tychach.
Komisja przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na
remont ul. Granicznej, której stan jest fatalny. Zagraża zdrowiu i życiu użytkowników drogi
oraz powoduje nadmierną emisję hałasu i pyłu szkodliwego dla zdrowia i życia
mieszkańców.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie na rok 2017 na wykonanie oświetlenia (latarni) w rejonie ulic: Broniewskiego,
Hubala, Hierowskiego, Kopernika.
28 i 30 marca 2017 r. – obecnych 11 radnych.
Część I posiedzenia.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

zmiany uchwały Nr XXIX/477/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017 roku
z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach,

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
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Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Tychy na rok 2017,
zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których
zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy stanowiących własność Gminy (do 1 roku),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia działek nr 2761/16, 2757/28,
2759/31 na rzecz Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zakonu Braci
Mniejszych (Franciszkanie) w Tychach,
nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasta Tychy prawa użytkowania wieczystego
działki nr 1082/20 stanowiącej ul. Wejchertów,
nabycia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należących do Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „SAD”,
nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki nr 1453/42, 1131/32, 1287/32 i 910/32, położonych przy ul.
Edukacji w Tychach.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wiązowej.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 informację nt. działalności i finansów Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 sprawozdanie z poniesionych wydatków przez miasto Tychy w związku z porozumieniem
z gminą Sosnowiec przekazującym jej zadanie własne gminy w zakresie prowadzenia Izby
Wytrzeźwień.
Część II posiedzenia.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo wybudowanych
budynków mieszkalnych jednorodzinnych został wycofany przez radnych wnioskodawców, tym
samym Komisja nie przystąpiła do jego zaopiniowania.
Komisja przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ujęcie w zmianach
budżetu miasta w ramach wolnych środków zadania wykonania oświetlenia przy ul. Bieruńskiej (na
wniosek Rady Osiedla Cielmice).
25 kwietnia 2017 r. – obecnych 11 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

zmiany uchwały Nr XXIX/477/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017 roku
z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach,

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16
Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania. (Angielska Chatka),

odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16
Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania. (Chatka Małolatka),

odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16
Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
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i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania. (Eureka),
odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16
Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania. (Frajda),
wyrażenia zgody na wydzierżawienie Samorządowym Instytucjom Kultury w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Tychach,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat).

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Komisja wydała pozytywną opinię w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację nt. działalności i finansów Rejonowego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
Ponadto Komisja przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przystąpienie i wykonanie oświetlenia na
ulicach: Agrestowa, Gruszowa, Morelowa i Śliwowa w Tychach Czułowie. Inwestycja
realizowana z wolnych środków powstałych w czasie realizacji budżetu miasta Tychy
w 2017 r.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o niezwłoczne przystąpienie do przebudowy
skrzyżowania ulic Katowicka-Grabowa wraz z zatoką autobusową. Inwestycję
zabezpieczyć ze środków pochodzących z Inteligentnego Systemu Transportowego w
mieście Tychy, względnie ze środków powstałych w trakcie realizacji budżetu miasta Tychy
w 2017 r.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy
w ramach wolnych środków budżetowych pojawiających się w trakcie roku na realizację
zadania w postaci montażu w ciągu ul. Glinczańskiej urządzeń bramowych (U-10) celem
zabezpieczenia wiaduktu kolejowego przed zdarzeniami drogowymi.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na
remont nawierzchni ul. Granicznej w dzielnicy Wilkowyje.
23 maja 2017 r. – obecnych 11 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków,

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie
ul. Gilów,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
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zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie
Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr XX/353/16 Rady Miasta Tychy z dnia
28 kwietnia 2016 r.,
udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach na finansowanie
bieżącej konserwacji starego koryta rzeki Gostynka w km 0+000 - 4+500,
ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku z osiągnięciami w działalności
sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,
 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do
31 grudnia 2016 roku.
Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2016 r.
Komisja przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wykonanie ze środków budżetu miasta na
2017 r. naprawy nawierzchni drogi ulic Śliwowa oraz Gruszowa w postaci frezowanego
asfaltu pozyskiwanego w ramach napraw nawierzchni bitumicznych dróg już utwardzonych
w mieście Tychy.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przeznaczenie środków finansowych z budżetu
miasta w roku 2017 na wykonanie zatoki autobusowej na przystanku „Radziejówka” po
stronie wschodniej. MZUiM posiada koncepcję wykonania takiej zatoki, która poprawi
bezpieczeństwo i płynność ruchu w rejonie tego przystanku na ul. Burschego.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przystąpienie przez gminę Tychy do realizacji
inwestycji pn. Urządzenie przystanków autobusowych wraz z wykonaniem zatok na
ul. Katowickiej w rejonie ulic Leszczynowa-Palmowa. Usytuowanie przystanków wraz z
zatoką wynika z zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców chcących korzystać z
miejskiej komunikacji publicznej – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. nakładającej na gminę obowiązek wykonania zatok.
Realizacja inwestycji z wolnych środków powstałych w czasie realizacji budżetu w 2017 r.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych w
budżecie miasta Tychy na 2018 r. lub w ramach wolnych środków finansowych w budżecie
na 2017 r. na wykonanie ronda przy ulicach Bocheńskiego, Hlonda, Boczna. Obecnie
funkcjonujące skrzyżowanie stwarza od lat poważne zagrożenia w ruchu komunikacyjnym.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych w
budżecie na 2018 r. na budowę na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany basenu
otwartego dla mieszkańców.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Tychy o przeznaczenie środków finansowych
z budżetu na rok 2017 na organizację bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych
i turystycznych na każdym osiedlu w Tychach dla dzieci, młodzieży i dorosłych podczas
wakacji letnich.
 Komisja wnioskuje dom Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na
projekt budowy ul. Wiązowej bocznej nr 31, 33,35, 37 raz montażu lustra bocznego.
20 czerwca 2017 r. – obecnych 11 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków
majątkowych miasta Tychy w latach 2018 – 2021,

zmiany uchwały Nr XXIX/477/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2017 roku
z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach,

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie niezgodności z prawem § 2 ust. 5 w części
odwołującej się do ust. 11, § 2 ust. 11 i § 3 ust. 4 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/310 /16 Rady
Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych,
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zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby
prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania,
odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310/16
Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),
określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Tychy.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
 wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miasta Tychy nieruchomości, oznaczonych
jako działki: nr 4123/79 o powierzchni 0,3029 ha oraz nr 4117/73 o powierzchni 0,2575 ha,
stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach,
 nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki nr 1617/240 i 464/240, położone przy ul. Promnickiej w Kobiórze.
Komisja nie wydała opinii odnośnie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na
rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr
4117/73 i 4123/79, położonych przy al. Jana Pawła II w Tychach, w głosowaniu: za – 4 radnych,
przeciw – 4 radnych wstrzymało się – 2 radnych.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 informacje dot. działalności i finansów Teatru Małego w Tychach,
 treść pism dot. odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2017 r.
Komisja przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przeznaczenie wolnych środków finansowych
z budżetu miasta na 2017 r. na organizację bezpłatnych, całorocznych zajęć sportoworekreacyjno-turystycznych na każdym osiedlu w Tychach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przeznaczenie wolnych środków finansowych
z budżetu miasta na 2017 r. na zakup terenów sprzedawanych przez Kompanię Węglową
S.A. na terenie os. R (parking przy ul. Rodakowskiego) oraz terenów na os. H.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na
kolejny etap wymiany wiat przystankowych w mieście Tychy w kwocie 12 tys. zł (10 wiat)
w związku z zakończeniem wymiany wiat ze środków zabezpieczonych do tej pory.
29 sierpnia 2017 r. – obecnych 11 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz
wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2018,

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem
prowadzącym jest miasto Tychy,

zmiany uchwały nr XI/146/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie
określenia wysokości dotacji z budżetu miasta dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie miasta Tychy
na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych,

udzielenia odpowiedzi na skargę
wniesioną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności części
Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia
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trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli,
punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek
prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),
nabycia na rzecz Gminy prawa własności działek nr 1632/77 i 1633/77 położonych przy
ul. Leśnej w Tychach,
zmiany uchwały Nr XXXVII/547/17 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Województwu Śląskiemu w Katowicach na finansowanie bieżącej konserwacji
starego koryta rzeki Gostynka w km 0+000 - 4+500.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
 przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego
w Tychach przy al. Niepodległości 58,
 przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego
w Tychach przy ul. Budowlanych 6.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 informacje dot. działalności i finansów Miejskiego Zarządu Komunikacji,
 informacje dot. działalności i finansów Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Tychach.
Komisja przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych
w budżecie miasta na 2018 r. na realizację zadania budowy Wodnego Placu Zabaw
w rejonie Rynku na Starych Tychach lub na terenie Parku Górniczego.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
rok 2018 środków na wykonanie kompletnej przebudowy placu Konstytucji 3 Maja
w Tychach (projekt i przebudowa).
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
rok 2018 środków na wykonanie nowego oświetlenia wzdłuż ul. Żwakowskiej od ronda
Polonia do ronda Sublańskiego, po obu stronach.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o naprawę chodnika biegnącego wzdłuż
Przychodni nr 4 oraz wieżowca przy ul. Elfów (od Al. Niepodległości do ul. Elfów) oraz
zabezpieczenie środków w tegorocznym budżecie na ten cel.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przeznaczenie środków finansowych z budżetu
miasta na rok 2017 na wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego na Żwakowie przy
ul. Nowej i ul. Zgody.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przeznaczenie środków finansowych z budżetu
miasta na rok 2017 na organizację bezpłatnych, całorocznych zajęć sportowo-rekreacyjnoturystycznych na każdym osiedlu w Tychach dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków finansowych na
wykonanie prac remontowych wymienionych w protokole z wizji lokalnej przeprowadzonej
przez pracowników Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów oraz Radnych Miasta Tychy i Rady
Osiedlowej na i w okolicy ulicy Mikołowskiej.
26 września 2017 r. – obecnych 9 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego „MEGREZ” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach,

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej
nr KA1T/00014795/0 położonej przy ul. Edukacji w Tychach,
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wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony).

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za I półrocze 2017 r.,
 informacje dot. działalności i finansów Spółki Tyski Sport.
Komisja zapoznała się z pismami Rady Miejskiej Orzesze dot. międzygminnego porozumienia
w zakresie zaopatrzenia w wodę. Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta
Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym, z kopią do wiadomości
Komisji.
Komisja zapoznała się z pismem Związku Nauczycielstwa Polskiego dot. waloryzacji i podwyżki
wynagrodzeń dla pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez gminę Tychy. Komisja skierowała przedmiotowe pismo do
Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym,
z kopią do wiadomości Komisji.
Komisja zapoznała się z pismem dot. dofinansowania zakupu nagłośnienia dla Szkoły
Podstawowej Nr 18. Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta Tychy
z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym, z kopią do wiadomości Komisji.
Komisja przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na modernizację chodnika wzdłuż ul. Powstańców.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wykonanie modernizacji pozostałej części
chodnika ul. Damrota, która nie została objęta II etapem realizacji zadania z budżetu
partycypacyjnego na 2017 r. ze środków zaplanowanych na remonty chodników w 2017 r.
lub z wolnych środków budżetowych.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na modernizacje chodnika wzdłuż ul. Nowokościelnej na
odcinku od ul. Burschego do ul. Norwida.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Burschego od ul.
Norwida do skrzyżowania z ul. Andersa oraz modernizację chodnika na powyższym
odcinku.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. na dokończenie modernizacji chodnika ul. Kościuszki w stronę targowiska oraz
nałożenie nowej nakładki asfaltowej po wyrównaniu wszystkich studzienek
kanalizacyjnych, które powodują duże uciążliwości dla mieszkających tam osób. Drogą tą
poruszają się autobusy komunikacji miejskiej. Ponadto Komisja wnioskuje o naprawienie
zdeformowanych, wyniesionych przejść dla pieszych na tej ulicy w rejonie Rynku.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na modernizację chodnika wzdłuż ul. Starokościelnej.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na modernizację chodników na ul. Mikołowskiej od ul.
Wschodniej do skrzyżowania z ul. Dołową. Główne deformacje chodnika i zjazdów do
posesji powstają w miejscach gdzie przeprowadzane były prace kanalizacyjne. Ponadto
Komisja wnioskuje o bieżące utrzymanie ww. chodnika poprzez wykonanie ściągnięcia
darni traw, która zarasta miejsca uszkodzone oraz przebrukowanie zapadniętych zjazdów.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na wykonanie zatoki autobusowej na Radziejówce po stronie
wschodniej.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na wykonanie miejsc parkingowych naprzeciw Teatru
Małego, gdzie samochody parkowane są na zieleńcu podczas przedstawień.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na zakup i montaż tzw. radarów pedagogicznych:

na ul. Katowickiej w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 6,
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na ul. Mikołowskiej w rejonie przejścia dla pieszych z ul. Szpakowej na
ul. Nowokościelną, ustawienie na samochody jadące od strony Mikołowa.

na ul. Mikołowskiej między ul. Powstańców a ul. Gołębią, ustawienie na
samochody jadące od strony Mikołowa.
Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na uporządkowanie działki nr 5737/2013 położonej
w Tychach przy ul. Tulipanów do stanu używalności przez mieszkańców jako skwer
i miejsce do realizacji projektów z budżety partycypacyjnego.
Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zwiększenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. nakładów finansowych na organizowany przez miasto Tychy konkursu w zakresie
rozwoju sportu. Przedmiotowy konkurs dedykowany jest dla klubów sportowych,
stowarzyszeń itp.
Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy na
2018 r. środków finansowych na organizację bezpłatnych przejazdów w ramach MZK
Tychy dla wszystkich dzieci oraz młodzieży na terenie miasta Tychy.

24 października 2017 r. – obecnych 11 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub
rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc
publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg,

określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji i deklaracji
w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za pomocą
środków komunikacji elektronicznej,

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy
Tychy,

wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Hierowskiego,

nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 2657/1 położonej przy ul. Lawendowej
w Tychach,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miasta Tychy na lata 2018-2022,

podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
S.A. w Tychach,

zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie
Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr XX/353/16 Rady Miasta Tychy z dnia
28 kwietnia 2016 r.,

zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019 zatwierdzonym uchwałą nr XXV/438/16
Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r.,

przyjęcia „ Aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na lata 2015
– 2020 z perspektywą do roku 2023”,

zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r. w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników,
których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania
z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 informacje dot. działalności i finansów Śródmieście Sp. z o. o.,
 informacje dot. działalności i finansów Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
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Ponadto Komisja przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta
o zabezpieczenie w budżecie miasta Tychy środków na wykonanie monitoringu wizyjnego wzdłuż
ul. Żwakowskiej od ronda Polonia w kierunku ronda Sublańskiego.
28 listopada 2017 r. – obecnych 9 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

zmiany uchwały Nr XLI/667/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy oraz warunków i trybu składania informacji
i deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego za
pomocą środków komunikacji elektronicznej,

zmiany Uchwały Nr XLI/666/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października 2017 roku
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Tychy lub jej jednostkom organizacyjnym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania
tych ulg,

określenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę,

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu
Partycypacyjnego na 2019 rok,
Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek radnej Ewy Węglarz o dokonanie zmian
w przedmiotowym projekcie uchwały.

zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Gminą Miedźna dotyczącego
zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego,
Zbór w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania,

wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku,

wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Objazdowej,

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy
ul. Wojska Polskiego,

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę
Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),

ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na wyznaczony parking strzeżony
i ich parkowanie.
Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zatwierdzenia
„Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na okres od dnia
1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. działalności i finansów Centrum
Usług Wspólnych.
12 grudnia 2017 r. – obecnych 12 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
Tychy w sprawie:

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2017 r.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy,

ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2018 roku
z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach,

Data wygenerowania dokumentu: 2021-09-29 1:30:55

Podpisany

Strona 12

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=407371










Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028,
budżetu miasta Tychy na 2018 rok,
udzielania pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Województwa Śląskiego
z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego
na pełnieniu funkcji oraz wykonywaniu zadań organizatora publicznego transportu
zbiorowego,
podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach,
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie miasta Tychy na rok 2018.

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację nt. wniosków merytorycznych komisji
dot. projektu budżetu Miasta Tychy na rok 2018.
Komisja przyjęła plan pracy na I półrocze 2018 r.
Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych
/-/ mgr Michał Kasperczyk
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Załącznik Nr 3 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia Rady Miasta za 2017 rok
W roku 2017 odbyło się 11 posiedzeń Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia VII kadencji
samorządu terytorialnego. Na każdym posiedzeniu Przewodnicząca stwierdzała quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu
6 lutego 2017 r., natomiast ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu 13 grudnia 2017 r.
Skład osobowy Komisji to 4 radnych powołanych Uchwałą Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia
1 grudnia 2014 r. Przewodniczącą Komisji zatwierdzono wybór radnej Urszuli Paździorek-Pawlik
Uchwałą Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy w dniu 1 grudnia 2014 r. W dniu 29 stycznia 2015 r.
Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miasta Tychy dokonano zmiany składu osobowego Komisji poprzez
włączenie do składu Komisji radnego Mariusza Mazura, w związku ze złożonym akcesem.
Na funkcję Zastępcy Przewodniczącej Komisji dokonano wyboru radnej Lidii Gajdas w dniu
29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy. Uchwałą Nr XII/158/15 z dnia
25 czerwca 2015 r. Rada Miasta Tychy dokonała zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr II/4/14
Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych komisji
stałych Rady Miasta Tychy poprzez wyłączenie ze składu osobowego Komisji radnego Kazimierza
Chełmińskiego, w związku ze złożoną rezygnacją oraz Uchwałą Nr XXVII/447/16 z dnia
24 listopada 2016 r. Rada Miasta Tychy dokonała zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr II/4/14
Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. poprzez włączenie do składu osobowego Komisji
radnego Grzegorza Gwoździa, w związku ze złożonym akcesem. Ponadto Uchwałą
Nr XXXI/491/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. Rada Miasta Tychy dokonała zmiany
załącznika Nr 4 do Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. poprzez
włączenie do składu osobowego Komisji radnego Tadeusza Furczyka, w związku ze złożonym
akcesem oraz Uchwałą Nr XL/622/17 z dnia 28 września 2017 r. r. Rada Miasta Tychy dokonała
zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r. poprzez
wyłączenie ze składu osobowego Komisji radnego Andrzeja Kściuczyka, w związku ze złożoną
rezygnacją.
Komisja zaopiniowała 20 projektów uchwał Rady Miasta Tychy (opinia pozytywna) oraz
przekazała z 11 posiedzeń wnioski do Prezydenta Miasta Tychy.
Prezydent Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski i pisma.
6 lutego 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry.
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Goździków (ulica Cynamonowa).
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Czarnej
(ulica Cytrynowa).
 Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Mysłowickiej (ulica Koralowa).
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/456/16 Rady Miasta Tychy z dnia
24 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
Komisja zapoznała się z informacją o działalności Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach.
Członkowie Komisji zwiedzili obiekt przygotowany do podjęcia działalności. Dyskutowano również
o trudnościach finansowania w związku z brakiem możliwości zdobycia kontraktu z NFZ.
20 marca 2017 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na
terenie miasta Tychy na rok 2017. Komisja zapoznała się z wnioskiem o wydanie pozytywnej opinii
lokalizacji kasyna gry w Tychach, przy al. Jana Pawła II 10 na rzecz CASINO Sp. z o.o. Komisja
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wydała pozytywną opinie w przedmiotowej sprawie i skierowała powyższy wniosek do Prezydenta
Miasta Tychy z prośbą o przygotowanie stosownego projektu uchwały.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych w 2016 roku.
 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku.
 Informacje dotyczące zabezpieczenia imprez masowych w mieście Tychy w 2016 roku.
26 kwietnia 2017 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia
26 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W związku z zaistnieniem projektu uchwały porządkującej nazewnictwo ulic, rond i skwerów
w mieście Tychy, Komisja zdjęła z porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondo
Księdza Pawła Kontnego rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą Legionów
Polskich w Tychach, celem dalszego opracowania.
Komisja zapoznała się z pismem Tyskiego Koła Nowoczesnej dotyczącym zawieszenia
postępowania w sprawie nadania nazwy rondu w Tychach oraz zaakceptowała przedmiotowy
wniosek i skierowała przedmiotowe pismo do wiadomości Prezydentowi Miasta Tychy.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 Informacje dotyczące funkcjonowania Noclegowni Miejskiej przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tychach.
 Informacje o zabezpieczeniu bezdomnych w mieście Tychy w okresie zimy 2016/2017.
 Informację o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z uwzględnieniem stanu trzeźwości
kierowców w mieście Tychy w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
oraz w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.
Ponadto Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Tychy o zwrócenie się do PKP, Polskie
Linie Kolejowe w sprawie rozwiązania problemu używania przez maszynistów większej
częstotliwości sygnałów dźwiękowych przy zbliżaniu się do niestrzeżonych przejazdów kolejowych
umiejscowionych przy ul. Zrębowej, Jeżynowej, Skalnej i Myśliwskiej. Głośna sygnalizacja nie
pozwala spać mieszkańcom.
15 maja 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2016 rok oraz przyjęła pozytywnie sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego
i Zdrowia Rady Miasta Tychy w 2016 roku.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 Informację na temat zanieczyszczenia powietrza w mieście Tychy – ocena bieżącej sytuacji
oraz omówienie efektów działania poprawiającego stan zagrożenia zdrowia mieszkańców.
 Informację o przeprowadzonych przez Straż Miejską Miasta Tychy kontrolach kotłowni
przydomowych.
Ponadto Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Tychy o zmianę oznakowania na ulicy
Wojska Polskiego w Tychach, przed Przedszkolem nr 8.
12 czerwca 2017 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się z problemem uzależnień w naszym mieście
od alkoholu, narkotyków i dopalaczy oraz nowych środków uzależniających, w tym od sieci
internetowej. W bardzo żywej dyskusji przedstawiciele ośrodków terapeutycznych funkcjonujących
w mieście omówili zagrożenia wynikające z uzależnienia dopalaczami, alkoholu, wskazując na
tendencje wzrostowe i coraz większe konsekwencje zdrowotne dla dzieci i młodzieży. Prezes
Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia” sugerowała zwiększenie aktywności w pracy z młodzieżą
współuzależnioną z rodzin alkoholowych, ponieważ statystycznie wynika, że to z tych środowisk
wywodzi się najwięcej dzieci i młodzieży sięgających po dopalacze i narkotyki. Komisja wysoko
oceniła miejskie kampanie społeczne w zakresie uzależnień, jednocześnie wnioskując
o przygotowanie kolejnej kampanii. Komisja uznała również, że wzrost spożycia alkoholu wynika
również z bardzo łatwej dostępności, czego jednym z objawów są całodobowe sklepy sprzedające
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alkohol. Wobec powyższego Komisja jednogłośnie przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta,
celem udzielenia odpowiedzi, wniosek o treści: „Komisja wnioskuje o dokonanie analizy w zakresie
możliwości ograniczenia godzin pracy punktów sprzedaży alkoholu na terenie miasta Tychy”.
Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu Stacji Ratownictwa Medycznego
w Tychach. Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach po przedstawieniu działań
ratownictwa medycznego na terenie miasta i powiatu bieruńsko-lędzińskiego zaznaczył problem
związany z zaopatrywaniem medycznym osób pod wpływem alkoholu. Obsługująca miasto Tychy
Izba Wytrzeźwień w Sosnowcu często domaga się konsultacji psychiatrycznej pijanego i od tego
uzależnia przyjęcie osoby tej do wytrzeźwienia, blokując w ten sposób na kilka godzin zespół
ratowniczy. Jest to dużym utrudnieniem dla Stacji Ratownictwa Medycznego, ponieważ podraża to
koszty oraz wyklucza z gotowości ratowniczej karetkę z zespołem medycznym.
Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta o likwidację dzikiego koczowiska bezdomnych pod
wiaduktem w ciągu ul. Wyszyńskiego (stacja Tychy Lodowisko) oraz przyjęła plan pracy Komisji
Porządku Publicznego i Zdrowia na II półrocze 2017 r.
30 sierpnia 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się:
 z raportem bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy za rok 2016;
 z informacją dotyczącą ruchu antyszczepieniowego w Polsce i jego skutkach dla
mieszkańców naszego miasta oraz zadecydowała, iż dokona ponownego omówienia
niniejszego tematu na następnym posiedzeniu w dniu 18 września 2017 r. z udziałem
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach;
 z funkcjonowaniem Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez
Sp. z o.o., w tym w zakresie świadczeń urazowo-chirurgicznych dla dzieci.
Ponadto Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o nadanie rondu położonemu na skrzyżowaniu
ulicy Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach nazwy: „Rondo Księdza Pawła Kontnego”.
18 września 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się z Oceną Stanu Bezpieczeństwa
Sanitarnego Powiatu Tyskiego – Grodzkiego za 2016 rok oraz ponownie omawiała temat dotyczący
ruchu antyszczepieniowego w Polsce i jego skutkach dla mieszkańców naszego miasta z udziałem
Zastępcy Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach. Ponadto Komisja
omawiała temat dotyczący „Ochrony osób doświadczających przemocy w rodzinie – informacji
o sytuacji w mieście na przykładzie Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPS Tychy” oraz zapoznała
się z informacją dotyczącą ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Komendy Miejskiej Policji
w Tychach. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek o zmianę nazwy Parku Południowego
w Tychach na „Park Solidarności”.
16 października 2017 r. – obecnych 4 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja:
 zapoznała się z informacją o działaniach ratowniczo – gaśniczych realizowanych na terenie
miasta Tychy i Powiatu Bieruńsko – Lędzińskiego w 2016 roku;
 omawiała osiągnięcia tyskich szkół i przedszkoli w zakresie promocji zdrowia. Śląska Sieć
Szkół Promujących Zdrowie.
Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek Parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach
o nazwanie Parku Południowego w Tychach „Rodzinnym Parkiem bł. Karoliny”.
20 listopada 2017 r. – obecnych 4 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 –
2028.
 Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, w zakresie działania
Komisji.
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg na
wyznaczony parking strzeżony i ich parkowanie.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
do roku 2022.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na
2018 rok.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia
29 października 2015 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką.
 Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie miasta Tychy wraz z autopoprawką.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały w sprawie nadania parkowi położonemu na terenie
Miasta Tychy nazwy „Rodzinny Park bł. Karoliny”. W trakcie dyskusji nad projektem uchwały
Komisja uzyskała informację na temat potrzeby konsultacji społecznych w każdym temacie
dotyczącym spraw społecznych. Wobec podejrzenia braku formalnego przedmiotowej uchwały
Komisja nie podjęła głosowania.
Ponadto Komisja zapoznała się z informacją pn. „Ambulatoryjna opieka medyczna chorych
psychiatrycznie w mieście Tychy. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 20172022 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r.”.
Komisja zapoznała się również z wnioskiem o nadanie Parkowi Miejskiemu w Tychach nazwy
„Park Solidarności” oraz postanowiła przekazać przedmiotowy wniosek do Prezydenta Miasta
w celu poddania nazwy pod konsultacje społeczne.
30 listopada 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie nadania parkowi
położonemu na terenie Miasta Tychy nazwy „Rodzinny Park bł. Karoliny” oraz zapoznała się
z oceną stanu zabezpieczenia przeciw powodziowego w roku 2017 w mieście Tychy.
13 grudnia 2017 r. – obecnych 4 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na
rok 2018. Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje dotyczące Polityki
Senioralnej miasta Tychy oraz przyjęła plan pracy Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia na
I półrocze 2018 r.
Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
/-/ lek. med. Urszula Paździorek - Pawlik
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Załącznik Nr 4 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
za 2017 rok
W roku 2017 odbyło się 10 posiedzeń Komisji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu
8 lutego 2017 roku, ostatnie posiedzenie miało miejsce w dniu 11 grudnia 2017 roku. Na każdym z
posiedzeń Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Skład osobowy Komisji: 7 radnych powołanych uchwałą Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy
z dnia 01 grudnia 2014 r.
 Uchwałą Nr III/11/14 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2014 r. dokonano włączenia
do składu osobowego Komisji radnego Macieja Gramatyki, w związku ze złożonym akcesem.
 Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2015 r. dokonano wyłączenia
ze składu osobowego Komisji pana Mieczysława Podmokłego, w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego.
 Uchwałą Nr XV/220/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r. dokonano
wyłączenia ze składu osobowego Komisji radnego Pawła Porszke oraz radnego Tadeusza
Furczyka, w związku ze złożonymi rezygnacjami.
 Uchwałą Nr XXVI/439/16 Rady Miasta Tychy z dnia 27 października 2016 r. dokonano
wyłączenia ze składu osobowego Komisji radnej Edyty Danielczyk, radnego Macieja
Gramatyki oraz radnego Kazimierza Chełmińskiego, w związku ze złożonymi rezygnacjami.
 Uchwałą Nr XXXI/491/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r. dokonano włączenia do
składu osobowego Komisji radnego Tadeusza Furczyka w związku ze złożonym akcesem.
 Uchwałą Nr XXXVII/563/17 Rady Miasta Tychy z dnia 25 maja 2017 r. dokonano wyłączenia
ze składu osobowego Komisji radnego Tadeusza Furczyka w związku ze złożoną rezygnacją.
 Uchwałą Nr XL/622/17 Rady Miasta Tychy z dnia 28 września 2017 r. dokonano włączenia do
składu osobowego Komisji radnego Jerzego Chaberki.
Wobec powyższego skład osobowy Komisji po podjętych uchwałach to 3 radnych.
Funkcję Przewodniczącego Komisji pełnił radny Sławomir Sobociński powołany uchwałą
Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy z dnia 01 grudnia 2014 r., a funkcję Zastępcy Przewodniczącego
radny Kazimierz Chełmiński, który został powołany uchwałą Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy z dnia
29 stycznia 2015 r. W związku z podjęciem Uchwały Nr XXVII/449/16 Rady Miasta Tychy z dnia
24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Tychy
odwołano radnego Kazimierza Chełmińskiego z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Komisji
w wyniku zgłoszonej rezygnacji. Następnie Uchwałą Nr XL/626/17 Rady Miasta Tychy z dnia
28 września 2017 r. powołano radnego Jerzego Chaberko na funkcję Zastępcy Przewodniczącego
Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania komisji, dotyczyła w szczególności:
 Programu ograniczenia niskiej emisji – stan realizacji;
 Sprawozdania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, z zaawansowania realizacji inwestycji
drogowych zaplanowanych na rok 2017;
 Sprawozdania z działalności TZUK w 2016 roku – gospodarka odpadami;
 Opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za rok 2016:
o Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji;
o Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
o Miejski Zarząd Komunikacji;
o Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
o Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.
 Sprawozdania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z zaawansowania realizacji
inwestycji drogowych zaplanowanych na rok 2017;
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Sprawozdania z zaawansowania inwestycji budowy Parku Wodnego;
Informacji o stanie środowiska - informacja o stanie zieleni miejskiej;
Sprawozdania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, z zaawansowania realizacji inwestycji
drogowych zaplanowanych na rok 2017;
Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Tychy – efekty, stosowanie
i kontrola;
Opiniowania projektu budżetu miasta Tychy na rok 2018;
Informacji na temat przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg;
Sprawozdania Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, z zaawansowania realizacji inwestycji
drogowych zaplanowanych na rok 2017.

Komisja zaopiniowała pozytywnie 22 projekty uchwał Rady Miasta Tychy. Prezydent Miasta Tychy
udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma komisji.
8 lutego 2017 r. – obecnych 2 radnych.
Komisja:
 zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości informacje nt. stanu realizacji programu
ograniczenia niskiej emisji;
 przyjęła do wiadomości opinię prawną dot. rozpatrzenia możliwości interwencji Komisji oraz
Rady Miasta w sprawie pisma Mieszkanki ubiegającej się o najem lokalu mieszkalnego
przy ul. Cyganerii w Tychach;
 zapoznała się z wnioskiem Rady Osiedla Ogrodnik o wybudowanie ronda w miejscu
skrzyżowania ulic Towarowej i Cielmickiej wraz z wyjaśnieniami Zastępcy Prezydenta ds.
Infrastruktury pana Miłosza Steca. Komisja skierowała przedmiotowy wniosek do
Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi
Zainteresowanym, z kopią do wiadomości Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz
Komisji. Komisja postanowiła również, iż przedmiotowy wniosek zostanie ponownie
omówiony na posiedzeniu Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska w dniu 19
kwietnia 2017 r.;
 zapoznała się z pismem mieszkańca w sprawie wyrażenia zgody na wydanie karty
mieszkańca pozwalającej parkować samochód osobowy w strefie płatnego parkowania
przy ul. Cyganerii w Tychach wraz z wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów w Tychach pana Wojciecha Łyki. Komisja skierowała przedmiotowe pismo do
Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi
Zainteresowanemu, z kopią do wiadomości Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz
Komisji;
 zapoznała się z pismami Rady Osiedla Cielmice w sprawie:
 poparcia wniosku Rady Osiedla Ogrodnik w sprawie budowy ronda w miejscu
skrzyżowania ulic Towarowej i Cielmickiej;
 uprzątnięcia i dbania o teren po wysypisku śmieci przy ul. Bieruńskiej.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta
wyjaśnienie tematu i zabezpieczenie terenu przy ul. Bieruńskiej.
 jednogłośnie przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta, celem udzielenia odpowiedzi,
wniosek
o treści: Komisja wnioskuje o wykonanie naprawy neonu promocyjnego „Tychy Dobre
Miejsce” zamieszczonego na elewacji budynku Dworca PKP w Tychach”.
Przewodniczący Zarządy Osiedla Cielmice pan Stanisław Kostka poruszył temat dot. wykonania
wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Jedności.
22 marca 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez Prezydenta Miasta Tychy
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych
dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy.
Ponadto komisja zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości:
 sprawozdanie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z zaawansowania realizacji inwestycji
drogowych zaplanowanych na rok 2017;
 odpowiedź Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów i Wydziału Komunikacji na wniosek Rady Osiedla
Ogrodnik o wybudowanie ronda w miejscu skrzyżowania ulic Towarowej i Cielmickiej;
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pismo mieszkańca w sprawie dotacji na wymianę kotłów c.o. wraz z wyjaśnieniami Naczelnika
Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pani Anny Warzechy;
pismo mieszkańca w sprawie przebudowy ulicy Oświęcimskiej wraz z wyjaśnieniami Dyrektora
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach pana Wojciecha Łyko;
pismo mieszkanki w sprawie uporządkowania terenu wzdłuż ekranów akustycznych wraz
z wyjaśnieniami Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach pana Wojciecha Łyko.

Oprócz tego komisja jednogłośnie przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta, celem udzielenia
odpowiedzi, wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje o zabezpieczenie środków w budżecie miasta (2018 r.) na
przygotowanie dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic Towarowa – Cielmicka;
 Komisja wnioskuje o przeznaczenie środków (budżet 2017 r.) na monitoring skrzyżowania
ulic Towarowa – Cielmicka w celu zapewnienia bezpieczeństwa do czasu przebudowy
skrzyżowania. Przedmiotowy wniosek zaopiniowano pozytywnie przez Komisję
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
19 kwietnia 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy
projekty uchwał:

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 roku
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik
o określonej pojemności;

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.
Ponadto komisja:
 zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Tyskiego
Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w 2016 roku;
 przyjęła do wiadomości informację o działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Katowicach na terenie powiatu grodzkiego tyskiego w 2016 roku;
 przyjęła zmianę do planu pracy Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska na
I półrocze 2017 r. poprzez zmianę terminu posiedzenia w miesiącu maju z dnia 17 maja
2017 r. (środa) na dzień 22 maja 2017 r. (poniedziałek);
 zapoznała się z protestem mieszkańców miasta Tychy wobec planów budowy urządzeń
stacji bazowej transmisji danych BT 24671 w Tychach przy ul. Gajowej
Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta
o sprawdzenie możliwości budowy stacji bazowej BT 24671 w związku z protestem
mieszkańców.
22 maja 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy
projekty uchwał:
 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Tychy za rok 2016;
 uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki
niskoemisyjnej dla miasta Tychy na lata 2014-2020;
 w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
w Gminie Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr XX/353/16 Rady Miasta
Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r.
 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków.
˗ Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości wniosek RCGW S.A. o zatwierdzenie
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy.
 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
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Ponadto komisja zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów w Tychach z zaawansowania realizacji inwestycji drogowych
zaplanowanych na rok 2017.
Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska za
2016 rok.
14 czerwca 2017 r. – obecnych 2 radnych – posiedzenie wyjazdowe.
Na posiedzeniu komisja:
 zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z zaawansowania
inwestycji budowy Parku Wodnego oraz dokonała wizytacji przedmiotowego obiektu;
 zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości pismo dot. nieprawidłowości w zakresie
budowy ekranów dźwiękochłonnych w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa
Drogi Krajowej nr 1 I 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach Miasta Tychy”.
Komisja przyjęła plan pracy Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska na II półrocze
2017 r.
28 sierpnia 2017 r. – obecnych 2 radnych.
Na posiedzeniu komisja:
 zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości informacje o stanie środowiska oraz
informacje
o stanie zieleni miejskiej;
 przyjęła zmianę do planu pracy Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska na
II półrocze 2017 r. poprzez zmianę terminu posiedzenia w miesiącu wrześniu z dnia 20
września 2017 r. (środa) na dzień 25 września 2017 r. (poniedziałek).
25 września 2017 r. - obecnych 2 radnych.
Na posiedzeniu komisja
 zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów z zaawansowania realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych na rok 2017;
 zapoznała się z pismem Rady Miejskiej Orzesze dot. międzygminnego porozumienia
w zakresie zaopatrzenia w wodę.
Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą
o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopią do wiadomości
Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz Komisji.
 zapoznała się z pismem dot. remontu drogi gminnej – ul. Darwina 15-21.
Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą
o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym, z kopią do wiadomości
Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz Komisji.
18 października 2017 r. - obecnych 3 radnych.
Na posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy
projekty uchwał:
 w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy na
lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2023”;
 w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych
w Gminie Tychy na lata 2016-2018 zatwierdzonym uchwałą Nr XX/353/16 Rady Miasta
Tychy z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
 w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Tychy na lata 2017-2019 zatwierdzonym uchwałą
nr XXV/438/16 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2016 r.;
 w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich;
 w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/951/2014 Rady Miasta Tychy z dnia 30 października
2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Tychy;
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w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022.

Ponadto komisja zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości:
 informacje nt. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Tychy;
 pismo dot. usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów oraz odpowiedź
udzieloną przez MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.
Komisja zapoznała się również z pismami:
 dot. zmiany organizacji ruchu – ul. Braterska;
Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą
o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym, z kopią do wiadomości
Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz Komisji.
 dot. usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych wskutek zmian
ukształtowania terenu przy ul. Turyńskiej;
 dot. zapewnienia dzieciom bezpiecznej drogi do szkoły przy ul. Turyńskiej;
Komisja skierowała przedmiotowe pisma do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą
o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi Zainteresowanej, z kopią do wiadomości
Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz Komisji.
Radny Grzegorz Gwóźdź zwrócił się z pytaniem do pana Wojciecha Łyko Dyrektora MZUiM,
w jakim celu została wysypana nawierzchnia grysowa na chodnik (przy wiadukcie) przy ul. Armii
Krajowej. Nawierzchnia nie związała się z podłożem i odrywa się od powierzchni. Dyrektor
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach, poinformował, iż rozezna sprawę.
Komisja jednogłośnie przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta, celem udzielenia odpowiedzi,
wniosek o treści: Komisja wnioskuje o wykonanie naprawy neonu promocyjnego „Tychy Dobre
Miejsce” zamieszczonego na elewacji budynku Dworca PKP w Tychach”.
22 listopada 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy
projekty uchwał:

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy;

w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, w zakresie działania Komisji;

w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023,

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/247/15 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawką;

w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/319/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016
roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy wraz
z autopoprawką;

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę;

w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Tychy” na okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości wniosek RCGW S.A. o zatwierdzenie
taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy.
Ponadto komisja zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości:

informacje nt. przygotowania służb drogowych do zimowego utrzymania dróg;

pismo dot. odpowiedzi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na wniosek w sprawie
remontu drogi gminnej – ul. Darwina 15 – 21.
11 grudnia 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na posiedzeniu komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowany przez Prezydenta Miasta Tychy
projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego
transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego –
Gminy Tychy.
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Ponadto komisja:
 zapoznała się, omówiła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów, z zaawansowania realizacji inwestycji drogowych zaplanowanych na rok 2017;
 przyjęła do wiadomości Raport Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Środowiska
w Katowicach pn.: „Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 roku”;
 jednogłośnie przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta, celem udzielenia odpowiedzi,
wnioseko treści: Komisja wnioskuje o przedstawienie informacji na temat przerwy
w dostawie ciepła oraz ciepłej wody w dniach 8 – 9 grudnia 2017 r. w części miasta (m.in.
Osiedle Cztery Pory Roku) oraz wyjaśnienie przyczyn braku przekazania stosownej
informacji mieszkańcom.
Komisja przyjęła plan pracy Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska na I półrocze
2018 r.

Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
/-/ mgr inż. Sławomir Sobociński
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Załącznik Nr 5 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2017 rok
W roku 2017 odbyło się 10 posiedzeń Komisji Kultury, Sportu i Turystki VII kadencji
samorządu terytorialnego. Na każdym posiedzeniu Przewodniczący stwierdzał quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 7 lutego 2017 r., ostatnie posiedzenie miało
miejsce w dniu 14 grudnia 2017 r. Trzy posiedzenia były posiedzeniami wyjazdowymi: Mediateka
w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 16, Muzeum Miejskie w Tychach plan Wolności 1
oraz Park Wodny Tychy przy ul. Sikorskiego w Tychach.
Skład osobowy Komisji to 4 radnych powołanych Uchwałą Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy
z dnia 1 grudnia 2014 r. Przewodniczącym Komisji zatwierdzono wybór radnego Krzysztofa
Woźniaka Uchwałą Nr II/5/14 Rady Miasta Tychy w dniu 1 grudnia 2014 r. Rada Miasta Tychy
Uchwałą Nr IV/26/15 w dniu 29 stycznia 2015 r. dokonała zmiany składu osobowego Komisji
określonego w załączniku nr 6 do Uchwały Nr II/4/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014 r.
poprzez włączenie do składu Komisji radnego Mariusz Mazura, w związku ze złożonym akcesem.
Uchwałą Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy w dniu 29 stycznia 2015 r. na funkcję Zastępcy
Przewodniczącego Komisji dokonano wyboru radnego Mariusza Mazura.
Komisja zaopiniowała 5 projektów uchwał Rady Miasta Tychy (opinia pozytywna). Komisja
przekazała z 10 posiedzeń wnioski do Prezydenta Miasta Tychy.
Prezydent Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski i pisma.
7 lutego 2017 r. – obecnych 4 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia
„Strategii rozwoju Kultury w mieście Tychy 2020+” wraz z poprawkami oraz zapoznała się i przyjęła
do wiadomości sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.
21 marca 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację
dotyczącą działalności sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu Młodzieżowego w Tychach w 2016
roku. Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Tychy o przeprowadzenie wydarzenia
kulturalnego – Koncertu na Stadionie Miejskim w Tychach w 2017 roku.
18 kwietnia 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja:
 zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą stanu realizacji inwestycji
pn. Przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim oraz zapoznała się
z informacjami przedstawionymi przez kluby żeglarskie funkcjonujące w Tychach dot. ich
działalności;
 zapoznała się z pismem Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 4 w Tychach
dot. dofinansowania turnieju gier komputerowych ZS4turniej.pl.
Komisja przyjęła zmianę do planu pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na I półrocze 2017 r.
poprzez wprowadzenie w miesiącu maju punktu: „Stan przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce
nożnej U21”.
Ponadto Komisja jednogłośnie przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta, celem udzielenia
odpowiedzi, wniosek o treści: „Komisja wnioskuje o trwałe oznakowanie trasy Park RUN Tychy, jest
to 5 km bieg odbywający się w Parku Północnym. Bieg odbywa się co tydzień w sobotę
z pomiarem czasu przez cały rok. W Park Run udział może wziąć każdy bezpłatnie. Inne miasta jak
np. Cieszyn wprowadziły stałe oznakowanie, które pomaga biegaczom i jest estetyczne. Park Run
obecny jest w 14 państwach w ponad 1100 miastach”.
16 maja 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
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Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wyróżnień i nagród miasta Tychy w związku
z osiągnięciami w działalności sportowej oraz ustanowienia nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe.
Komisja przyjęła pozytywnie sprawozdanie z prac Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta
Tychy w 2016 roku.
Ponadto Komisja zapoznała się z przygotowaniami do Akcji Lato w mieście oraz zapoznała się
i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą stanu przygotowań do Mistrzostw Europy w piłce
nożnej U21.
13 czerwca 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację
dotyczącą stanu realizacji Inwestycji pn. Stadion Lekkoatletyczny w Tychach oraz przyjęła plan
pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na II półrocze 2017 r.
28 sierpnia 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja dokonała wizytacji lokalu Biblioteki Głównej (Mediateki)
w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego 16, gdzie zapoznała się i przyjęła do wiadomości
informację na temat działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach.
Ponadto komisja zapoznała się z pismem dotyczącym zorganizowania spotkania przedstawicieli
Klubów Sportowych, które na mocy umów partnerskich ze spółką Tyski Sport oraz z Miejskim
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tychach realizują wspólny projekt szkolenia dzieci i młodzieży
w piłce nożnej z przedstawicielami władz miasta. Komisja skierowała przedmiotowe pismo do
Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym,
z kopią do wiadomości Komisji.
19 września 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację na
temat działalności spółki Tyski Sport S.A. oraz funkcjonowania sekcji sportowych.
17 października 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie
z działalności Muzeum Miejskiego w Tychach.
21 listopada 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2018 –
2028.
 Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok, w zakresie działania
Komisji.
Ponadto Komisja zapoznała się z wnioskiem w sprawie obchodów 100 rocznicy odzyskania
niepodległości i obrony Lwowa oraz skierowała przedmiotowy wniosek do Prezydenta Miasta Tychy
z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym, z kopią do wiadomości
Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy oraz Komisji.
14 grudnia 2017 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje
dotyczące aktualnego stanu realizacji inwestycji pn. Budowa Wodnego Parku Tychy oraz przyjęła
plan pracy Komisji Kultury, Sportu i Turystyki na I półrocze 2018 r.
Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ mgr Krzysztof Woźniak
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Załącznik Nr 6 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Oświaty i Spraw Społecznych za 2017 rok
Przewodniczący Komisji: Damian Fierla - powołany uchwałą Nr IV/28/15 Rady Miasta Tychy z dnia
29 stycznia 2015r. Skład osobowy Komisji: 6 radnych. Na każdym posiedzeniu Przewodniczący
stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Zgodnie
z harmonogramem pracy Rady Miasta Tychy w 2017 roku zaplanowano 10 posiedzeń Komisji,
w tym jedno wyjazdowe. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniach 9 i 16 lutego 2017r., a ostatnie
odbyło się w dniu 14 grudnia 2017r.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem jej działania dotyczyła: wypracowania polityki
społecznej miasta w zakresie oświaty 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 oraz sprawami
społecznymi, które działają na terenie miasta. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków
budżetowych dotyczących oświaty oraz pomocy społecznej. Występowanie do Rady Miasta
i Prezydenta Miasta z wnioskami w sprawach objętych działaniem Komisji. Opiniowanie rozwiązań
organizacyjnych oraz nadzorowanie gospodarki środkami finansowymi przez placówki oświatowe
i zakłady opieki społecznej. Monitorowanie pracy instytucji pomocy społecznej oraz instytucji
oświatowych. Rozpatrywanie postulatów mieszkańców dotyczących pomocy społecznej i oświaty.
Posiedzenie w dniu 9 i 16 lutego 2017r.
Temat Komisji:
1. Realizacja zajęć pozalekcyjnych w I semestrze roku szkolnego 2016/2017 w placówkach
oświatowych na terenie miasta Tychy.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 7 projektów uchwał.
Posiedzenie w dniu 23 marca 2017r.
Temat Komisji:
1. Przejęcie pracowników administracyjnych z placówek oświatowych przez Miejskie Centrum
Oświaty w Tychach.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 projektów uchwał.
3. Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta wnioski o treści jak niżej:
a) Komisja wnioskuje o udzielenie informacji w sprawie realizacji wniosku Komisji Oświaty
i Spraw Społecznych z dnia 20.10.2016r. o zmianę nawierzchni placu zabaw
i zadaszenie go przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 4 w Tychach oraz
wyjaśnienie kwestii żab.
b) Komisja wnioskuje o przydzielenie każdej placówce szkolnej na terenie miasta Tychy
przynajmniej 1 etatu dla bibliotekarza , niezależnie od liczebności uczniów w placówce.
Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2017r.
Temat Komisji:
1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w samorządowych placówkach oświatowych (świetlice,
sale gimnastyczne, bhp, ppoż., dojazdy i dojścia do szkoły).
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 projekty uchwał.
3. Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie odmowy realizacji wezwania
do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310 /16 Rady Miasta Tychy z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne
i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (Frajda).
4. Komisja nie wydała opinii do projektu uchwały w sprawie odmowy realizacji wezwania do
usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310 /16 Rady Miasta Tychy z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne

Data wygenerowania dokumentu: 2021-09-29 1:30:55

Podpisany

Strona 26

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=407371

i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania (Eureka).
5. Przyjęła Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
za 2016 rok oraz Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na
lata 2015 – 2017” za rok 2015 i 2016.
Posiedzenie w dniu 18 maja 2017r.
1. Komisja zaopiniowała pozytywnie –projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2016 rok.
2. Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Oświaty i Spraw Społecznych za 2016 rok.
3. Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta wniosek jak niżej:
a) Komisja prosi o informację, do kogo należy zarząd placów zabaw
przy ul. Oświęcimskiej 256, przy nieistniejącym już Przedszkolu nr 25 oraz
przy ul. Jaroszowickiej.
Posiedzenie w dniu 13 i 22 czerwca 2017r.
Temat Komisji:
1. Plany naborowe do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 9 projektów uchwał.
3. Komisja nie wyraziła opinii do projektu uchwały w sprawie odmowy realizacji wezwania
do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XVIII/310 /16 Rady Miasta Tychy z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów
wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne
i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania.
4. Przyjęła plan pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na II półrocze 2017r.
5. Przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta wnioski o treści jak niżej:
a) Komisja wnioskuje o doposażenie placu zabaw przy ul. Jaroszowickiej (teren
zlikwidowanej Szkoły Podstawowej nr 2) o huśtawkę „bocianie gniazdo” oraz
karuzelę dla dzieci.
b) Komisja wnioskuje o doposażenie placu zabaw przy ul. Przejazdowej o dwie
huśtawki typu „kiwak” oraz typu „równoważnia”.
c) Komisja wnioskuje o przeprowadzenie remontu w piwnicach (w których są sale do
zajęć rekreacyjnych dla dzieci) w Przedszkolu nr 21 w Tychach i zabezpieczenie
środków w budżecie w 2017 roku.
Posiedzenie w dniu 30 sierpnia 2017r.
1. Komisja zaopiniowała pozytywnie 5 projektów uchwał.
Posiedzenie w dniu 21 września 2017r.
Temat Komisji:
1. Wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych w Tychach.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 31 projektów uchwał.
3. Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta wnioski jak niżej:
a) Komisja wnioskuje o przychylenie się do wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego,
który wpłynął do Komisji i zaplanowanie w budżecie na 2018r. środków na ten cel.
b) Komisja wnioskuje o przeniesienie posiedzenia Komisji w miesiącu listopadzie 2017r.
do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Wartogłowcu, w celu zapoznania
członków Komisji z warunkami nauki w ww. placówce.
Posiedzenie w dniu 19 października 2017r
Temat Komisji:
1. Działalność Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego w Tychach przy ul. Katowickiej.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
Posiedzenie w dniu 23 listopada 2017r. – wyjazdowa do Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach.
Temat Komisji:
1. Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach.
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2. Komisja przyjęła i skierowała do Prezydenta Miasta wniosek jak niżej;
a) Komisja wnioskuje o przygotowanie propozycji rozwiązania problemów lokalowych
związanych z Zespołem Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tychach w kontekście
prognozy rozwoju dzielnicy (budowa nowych lub modernizacja obecnych budynków).
3. Komisja pozytywnie zaopiniował projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy.
4. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Tychy na 2018 rok.
5. Ponadto Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 projektów uchwał.
Posiedzenie w dniu 14 grudnia 2017r.
Temat Komisji:
1. Oferta Miejskiego Centrum Oświaty oraz placówek oświatowych dla dzieci w okresie ferii
zimowych w roku szkolnym 2017/2018.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
3. Komisja przyjęła plan pracy na I półrocze 2018 roku.

Przewodniczący
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
/-/ mgr Damian Fierla
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Załącznik Nr 7 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego za 2017 rok
Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Tychy w 2017 r. zaplanowano 10 posiedzeń
Komisji i odbyło się 10 posiedzeń, bez posiedzeń pozaplanowych. Pierwsze posiedzenie odbyło się
w dniu 13 lutego 2017 r., a ostatnie odbyło się 11 grudnia 2017 r. Na każdym z posiedzeń
Prowadzący obrady stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Skład osobowy Komisji VII kadencji: 7 radnych powołanych uchwałą Nr II/4/14 Rady Miasta
Tychy z dnia 01 grudnia 2014 r., 1 ekspert.

Dnia 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/26/15 Rady Miasta Tychy do składu osobowego
komisji został włączony radny Wojciech Czarnota, natomiast wyłączony ze składu osobowego
komisji został radny Miłosz Stec w związku z wygaśnięciem mandatu radnego.

Dnia 29 października 2015 r. Uchwałą Nr XV/220/15 Rady Miasta Tychy do składu osobowego
komisji zostali włączeni radni: Tadeusz Furczyk i Paweł Porszke.

27 października 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/439/16 Rady Miasta Tychy do składu osobowego
komisji zostali włączeni radni: Kazimierz Chełmiński, Edyta Danielczyk, Damian Fierla, Maciej
Gramatyka oraz Jarosław Hajduk.

16 lutego 2017 r. Uchwałą Nr XXXI/491/17 ze składu osobowego komisji został wyłączony
radny Tadeusz Furczyk w związku ze złożoną rezygnacją.

28 września 2017 r. Uchwałą Nr XL/622/17 Rady Miasta Tychy ze składu osobowego komisji
został wyłączony radny Wojciech Czarnota, natomiast do składu osobowego komisji zostali
włączeni: radny Jerzy Chaberko oraz radny Andrzej Kściuczyk w związku ze złożonymi
akcesami.
Przewodniczącym komisji VII kadencji zatwierdzono radnego Józefa Twardzika uchwałą
Nr II/5/14 Rady Miasta Tych z dnia 01 grudnia 2014 r., zaś na funkcję Zastępcy Przewodniczącego
Komisji dokonano wyboru radnej Barbary Koniecznej uchwałą Nr IV/27/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2015 r.









Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
Opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2016 rok.
Oceny wykonania budżetu miasta Tychy trakcie roku budżetowego 2017.
Opiniowania projektu budżetu miasta Tychy na rok 2018.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy,
Realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2016 – 2018,
Realizacji inwestycji i remontów dróg ujętych w budżecie miasta Tychy na 2017 rok,
Budownictwa mieszkaniowego – inwestycji prowadzonych przez gminę oraz inwestycji
realizowanych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Aktualnego stanu uzyskanych środków pomocowych z Unii Europejskiej dla planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych miasta Tychy.

Ze swych posiedzeń Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy. Prezydent Miasta
Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji. Komisja opiniowała 71 projektów
uchwał Rady Miasta Tychy. Komisja zaopiniowała 67 uchwał pozytywnie, 3 projekty negatywnie,
wobec jednej nie wydała opinii, natomiast wobec trzech projektów komisja odstąpiła od jej wydania.
13 lutego 2017 r.– obecnych 13 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu centrum miasta Tychy
– etap pierwszy,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap II,

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie: Alei Bielskiej, ul. Żwakowskiej i Harcerskiej oraz linii kolejowej
w Tychach,
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nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Goździków,
nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Czarnej,
nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej,
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy
ul. Nałkowskiej oraz zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu,
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę
Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości,
wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę
Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Ojca Bocheńskiego,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony).

Komisja odstąpiła od opiniowania projektu uchwały w sprawie nadania rondu położonemu na
terenie miasta Tychy nazwy „Rondo imienia Sługi Bożego księdza Pawła Kontnego” do czasu
uzyskania informacji z Wydziału Geodezji, gdzie toczy się sprawa związana z przedmiotowym
rondem o nadanie mu im. Tadeusza Mazowieckiego na wniosek partii Nowoczesna.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. aktualnego stanu realizacji uchwały Nr 0150/III/43/2002 Rady Miasta
Tychy z dn. 18 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu centrum Miasta Tychy zmienionego
uchwałą Nr 0150/V/146/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r.,

informacje dot. aktualnego stanu realizacji inwestycji zapisanej w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego dot. obwodnicy miasta
Tychy w ciągu Drogi Krajowej Nr 44,

informacje dot. stanu terenowo-prawnego ul. Świerkowej bocznej od Nr 46-52 oraz 56-66,

informacje dot. aktualnego stanu realizacji uchwały Nr 0150/XXV/559/08 Rady Miasta
Tychy
z dnia 27 listopada 2008 r. dot. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu
zagospodarowania Przestrzennego pomiędzy ulicami: Oświęcimska, Długa, Spokojna
i Jaroszowicka,

informacje dot. objęcia miasta Tychy obowiązującymi planami zagospodarowania
przestrzennego oraz przystąpieniami do ich sporządzenia.
Komisja zapoznała się z pismem dot. działki położonej przy ul. Hańczy. Komisja skierowała
przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi
zainteresowanemu, z kopią do wiadomości Komisji.
27 i 30 marca 2017 r. – obecnych 13 radnych.
I część posiedzenia
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

nadania nazwy rondo Księdza Pawła Kontnego rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy
Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec
w Tychach – etap I,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy stanowiących własność Gminy (do
1 roku),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny zbycia działek nr 2761/16, 2757/28,
2759/31 na rzecz Prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zakonu Braci
Mniejszych (Franciszkanie) w Tychach,

nabycia w drodze darowizny przez Gminę Miasta Tychy prawa użytkowania wieczystego
działki nr 1082/20 stanowiącej ul. Wejchertów,

nabycia przez Gminę Miasta Tychy nieruchomości należących do Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „SAD”,
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nabycia na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako działki nr 1453/42, 1131/32, 1287/32 i 910/32, położonych przy
ul. Edukacji w Tychach.

Komisja odstąpiła od opiniowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu u zbiegu ulic
Myśliwskiej i Legionów Polskich w Tychach - Rondo Myśliwskie, gdyż wobec pozytywnej opinii
odnośnie nadania nazwy rondo Księdza Pawła Kontnego rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy
Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach nin. głosowanie stało się bezprzedmiotowe.
Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wiązowej.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. stanu terenowo-prawnego planowanej inwestycji przebudowy
ul. Oświęcimskiej od ul. Turyńskiej do węzła Wartogłowiec,

informacje dot. przesunięcia pasa drogi ul. Jaworowej,

sprawozdanie z zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze środków
pochodzących z funduszy europejskich za lata 2014-2016,

informacje dot. spraw terenowo-prawnych, projektowe oraz koncepcji związanych
z inwestycją budowy mariny żeglarskiej nad jeziorem Paprocańskim,

informacje dot. stanu realizacji uchwały Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. dot.
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowska, Katowicka, Tulipanów, Piaskowa
w Tychach,

informacje dot. stanu realizacji Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: ul. Podleskiej, doliny potoku Mąkołowiec, granicy
administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii kolejowej w Tychach.
Komisja zapoznała się z pismem dot. nieodpłatnego przekazania gruntu miastu Tychy pod drogę.
Komisja przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o pozytywne
rozpatrzenie wniosku grupy mieszkańców ul. Strzeleckiej w sprawie nieodpłatnego przejęcia od
mieszkańców części działek (wzdłuż ul. Strzeleckiej) i jej utwardzenie zgodnie z pismem
skierowanym do Komisji przez mieszkańców ul. Strzeleckiej.
Część II posiedzenia
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie odmowy realizacji wezwania do
usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta
Tychy - etap pierwszy.
24 kwietnia 2017 r. – obecnych 13 radnych.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

nadania nazwy rondo Księdza Pawła Kontnego rondu położonemu na skrzyżowaniu ulicy
Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich w Tychach,

wyrażenia zgody na wydzierżawienie Samorządowym Instytucjom Kultury w trybie
bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych położonych w Tychach,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat).
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. spraw terenowo-prawnych, projektowych oraz koncepcji związane
z inwestycją budowy mariny żeglarskiej nad jeziorem Paprocańskim,

informacje dot. stanu realizacji inwestycji rekultywacji nieruchomości gminnej nr 895/122
położonej przy ul. Zwierzynieckiej w Tychach,

informacje dot. stanu terenowo-prawnego realizacji łącznika drogowego pomiędzy
ul. Grota Roweckiego a ul. Oświęcimską,

informacje dot. stanu terenowo-prawnego realizacji inwestycji połączenia ul. Dołowej
z ul. Piaskową,
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informacje dot. kształtowania ładu przestrzennego w ramach związku metropolitalnego –
perspektywy dla miasta Tychy,
sprawozdanie z wykonania wniosków Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
za lata 2015-2016,
treść wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
treść protestu mieszkańców wobec planów budowy urządzeń stacji bazowej transmisji
danych BT 24671 w Tychach przy ul. Gajowej.

Komisja zapoznała się z pismami dot. działki położonej przy ul. Hańczy. Komisja przyjęła wniosek
o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o rozpatrzenie sprawy sprzedaży spornego
terenu pana Jana Rutkowskiego w rejonie ul. Hańczy. Komisja wnosi o przedstawienie prawnych
możliwości sprzedaży tego gruntu.
22 maja 2017 r. – obecnych 13 radnych.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok,

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie
ul. Gilów,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie:
ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego, Potoku Nowotyskiego i linii kolejowej w Tychach,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic:
Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej w Tychach,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulic: Spacerowej i Grota-Roweckiego w Tychach.
Komisja nie przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie nadawania nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, rond ulicznych, parków i skwerów.
Nin. projekt został wycofany z porządku obrad.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. stanu realizacji Uchwały Nr 0150/XXV/561/08 Rady Miasta Tychy z dnia
27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części
dzielnicy Wilkowyje zmienionej uchwałą Nr XXXIV/704/13 Rady Miasta Tychy z dnia 26
września 2013 r.,

sprawozdanie z realizacji inwestycji dróg oraz chodników w 2016 r.,

informacje dot. stanu realizacji zadania „Modernizacja linii kolejowej E-65 Południe” przez
PKP PLK S.A. na terenie miasta Tychy,

informacje dot. obwodnicy południowej miasta Tychy,

informacje dot. uwarunkowań terenowo-prawnych ul. Grabowej od ul. Katowickiej,

treść pisma dot. koncepcji przystani żeglarskiej nad jeziorem Paprocańskim,

treść pisma dot. działki położonej przy ul. Hańczy,

informacje o działalności KSSE Podstrefa Tyska.
Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2016 r.
19 i 22 czerwca 2017 r. – obecnych 13 radnych.
Część I posiedzenia
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy Miasta Tychy nieruchomości, oznaczonych
jako działki: nr 4123/79 o powierzchni 0,3029 ha oraz nr 4117/73 o powierzchni 0,2575
ha, stanowiących własność „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach,
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wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Tychy prawa własności
nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 4117/73 i 4123/79, położonych
przy al. Jana Pawła II w Tychach,
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),
wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie
ulicy Katowickiej, rzeki Mlecznej, kompleksu leśnego oraz ulicy Pod Lasem
i Zwierzynieckiej w Tychach – etap I,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Mąkołowiec
w Tychach - etap II,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie:
ul. Serdecznej, Potoku Tyskiego i linii kolejowej w Tychach,
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny potoku
Tyskiego w Tychach,
udzielenia odpowiedzi na skargę Pana Bartosza Zająca do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXXI/513/17 Rady Miasta Tychy z dnia
16 lutego 2017 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Centrum Miasta Tychy – etap pierwszy”.

Komisja nie przystąpiła do opiniowania projektu uchwały w sprawie nadawania nazw ulic i placów
będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, rond ulicznych, parków i skwerów.
Nin. projekt został wycofany z porządku obrad.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. stanu realizacji Programu rewitalizacji miasta Tychy ze szczególnym
uwzględnieniem planowanych inwestycji na terenie Osady Fabrycznej w Tychach
Czułowie,

informacje dot. rozwiązań układu komunikacyjnego ul. Mikołowskiej,

informacje dot. wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, które gmina zamierza
finansować m. in. ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 20142020,

informacje dot. działań podjętych przez miasto Tychy oraz Samorząd Województwa
Śląskiego w zakresie realizacji zadania budowy Autostrady A4 bis wynikającego z Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego,

informacje dot. uwarunkowań terenowo-prawnych ul. Grabowej,

treść pisma dot. koncepcji przystani żeglarskiej nad jeziorem Paprocańskim,

treść pism dot. odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty.
Komisja przyjęła polan pracy na II półrocze 2017 r.
Ponadto Komisja przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o
usytuowanie przystanków autobusowych wraz z wykonaniem zatok na ul. Katowickiej w rejonie ulic
Leszczynowa-Palmowa. Usytuowanie wynika z zaspokajania potrzeb mieszkańców chcących
korzystać z miejskiej komunikacji publicznej miasta Tychy, poprawy bezpieczeństwa istniejącego
stanu zagrożenia wynikającego z dalekich odległości pomiędzy przystankami (1280 m).
Część II posiedzenia.
Komisja nie wydała opinii odnośnie do projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta
Tychy prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki nr 1617/240
i 464/240, położone przy ul. Promnickiej w Kobiórze, w głosowaniu: za – 4 radnych, przeciw –
4 radnych, wstrzymało się – 0.
28 sierpnia 2017 r. – obecnych 13 radnych.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

Data wygenerowania dokumentu: 2021-09-29 1:30:55

Podpisany

Strona 33

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=407371




wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony),
nabycia na rzecz Gminy prawa własności działek nr 1632/77 i 1633/77 położonych przy
ul. Leśnej w Tychach.

Komisja negatywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie:

przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego
położonego w Tychach przy al. Niepodległości,
 przyznania pierwszeństwa oraz wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego
w Tychach przy ul. Budowlanych.
Komisja wycofała z porządku obrad projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy ul. Jaroszowickiej 100
postanawiając powrócić do jego omawiania na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r.
Komisja zapoznała się z informacją dot. stanu realizacji uchwały budżetowej na 2017 r. dot. zapisu
dział/rozdział 9006 Ochrona gleby i wód podziemnych, zadanie inwestycyjne Rekultywacja terenu
przy ul. Zwierzynieckiej działki 895/122. Komisja ponownie przystąpi do omawiania
przedmiotowego tematu na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. aktualnego stanu realizacji uchwały Nr XVII/313/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 stycznia 2016 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Zwierzynieckiej w Tychach.

informacje dot. aktualnego stanu terenowo-prawnego ul. Świerkowej Bocznej Nr 46-52
oraz Nr 56-68.

informacje dot. działań podjętych przez gminę Tychy w sprawie nabycia nieruchomości
pod drogę publiczną gminną klasy dojazdowej ul. Grabowa w Tychach Czułowie.
Komisja zapoznała się z pismem dot. planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla
Mąkołowiec w Tychach – etap II. Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta
Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanemu, z kopią do wiadomości
Komisji.
25 września 2017 r. – obecnych 13 radnych.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej
nr KA1T/00014795/0 położonej przy ul. Edukacji w Tychach,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony).
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. aktualnego stanu realizacji uchwały Nr VI/78/15 Rady Miasta Tychy z
dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Czułowskiej,
Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach,

informacje dot. aktualnego stanu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu pomiędzy ul. Beskidzką, ul. Sikorskiego i Gostynką,

informacje dot. efektów prac nad uchwałą Nr XXI/378/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19
maja 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały o zasadach i warunkach
sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń,

informacje dot. realizacji inwestycji budżetowej na 2017 r. dot. zapisu dział/rozdział
9006 ochrona gleby i wód podziemnych, zadanie inwestycyjne rekultywacji terenu przy
ul. Zwierzynieckiej działki 895/122,

informacje dot. aktualnego stanu realizacji uchwały Nr XXXIII/533/17 RADY MIASTA
TYCHY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Tychy
nieruchomości należących do Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „SAD”,
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informacje dot. uwarunkowań terenowo-prawnych ul. Grabowej, w tym wykaz
nieruchomości należących do osób fizycznych, zajętych pod drogę publiczną – ul.
Grabowa.

Komisja zapoznała się z pismem dot. zmiany nazwy Parku Południowego w Tychach na Park
Solidarności. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zwarty w nin. piśmie.
Komisja przyjęła wnioski o treści:
 W związku z wnioskiem o nadanie Parkowi Południowemu nazwy Park Solidarności
Komisja przedkłada wniosek o przeprowadzenie w ww. sprawie konsultacji
społecznych.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o uporządkowanie organizacji imprez
kulturalnych w związku z ich uciążliwością dla mieszkańców Wspólnoty
zamieszkujących Plac Baczyńskiego i opracowanie regulaminu dot. porządku nocnego
00
po godz. 22 .
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wprowadzenie regulaminu użytkowania Placu
Baczyńskiego w Tychach oraz rewizję zasadności strefy płatnego parkowania
w rejonie tego placu.
23 października 2017 r. – obecnych 14 radnych
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej S.A. w Tychach,

wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Hierowskiego,

nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 2657/1 położonej przy ul.
Lawendowej w Tychach,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony).
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Sikorskiego, ul. Nad Jeziorem
i pętlą autobusową w Paprocanach,

treść pisma dot. zmiany nazwy Parku Południowego w Tychach – Rodzinny Park bł.
Karoliny,

treść pism dot. budowy budynków mieszkalnych przy ul. Świerkowej w Tychach oraz
inwestycji w dzielnicy Czułów.
Komisja zapoznała się z informacjami dot. stanu realizacji przebudowy węzła OświęcimskaTuryńska Komisja przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o remont
chodników przy ul. Głównej w Tychach. Budowa tzw. mijanek na ul. Goździków w Tychach.
Komisja zapoznała się z informacją dot. spraw terenowo-prawnych ul. Świerkowej bocznej od nr 46
do 52 w powiązaniu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Czułowskiej, Katowickiej, Tulipanów i Piaskowej w Tychach. Komisja
przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta, aby w projekcie budżetu
miasta Tychy na 2018 r. wprowadzone zostało zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul.
Świerkowej Bocznej od Nr 44 do Nr 52. zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia
2003 r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych”.
Komisja zapoznała się z pismem dot. odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty. Komisja przyjęła
wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przygotowanie projektu uchwały
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu bonifikaty dla osób wnioskujących w przedmiotowym
piśmie.
Komisja zapoznała się z pismem dot. zmiany nazwy Parku Miejskiego w Tychach na Park
Solidarności. Komisja pozytywnie zaopiniowała wniosek zwarty w nin. piśmie. Komisja skierowała
nin. pismo do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi zainteresowanej,
z kopią do wiadomości komisji.
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Komisja przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przygotowanie projektu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego na wschód od będącego w procedowaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części Starych Tychów obejmującego granice od
północy ul. Oświęcimska, ul. Wschodnia, ul. Jaworowa, od południa ul. Starokościelna, od
zachodu Al.Bielska.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o przystąpienie do uregulowań terenowoprawnych ul. Pomarańczy oraz wprowadzenie w projekcie budżetu miasta Tychy
inwestycji pn. Przebudowa ul. Pomarańczy.
27 listopada 2017 r. – obecnych 14 radnych.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy,

budżetu miasta Tychy na 2018 rok,

nadania parkowi położonemu na terenie Miasta Tychy nazwy "Rodzinny Park bł.
Karoliny",

przyjęcia Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023,

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i
Oświęcimskiej
w Tychach,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy
ulicy Jaśkowickiej w Tychach,

wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego,
nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Objazdowej,

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Tychach przy
ul. Wojska Polskiego,

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez Gminę
Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy al. Niepodległości,

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (do 3 lat),

wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność
Gminy (na czas nieoznaczony).
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. aktualnego stanu realizacji przebudowy ul. Mikołowskiej od ul. Katowickiej
do granic miasta Mikołów,

informacje dot. aktualnego stanu realizacji uchwały Nr XVI/356/12 RADY MIASTA TYCHY
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Podleskiej,
doliny potoku Mąkołowiec, granicy administracyjnej miasta Tychy, granicy lasu oraz linii
kolejowej w Tychach,

informacje dot. aktualnego stanu realizacji inwestycji placów zabaw na terenie dzielnicy
Zwierzyniec w rejonie ulic Wiązowa i Pod Lasem,

informacje dot. spraw terenowo-prawne drogi dojazdowej do ogródków działkowych przy
ul. Murarskiej w dzielnicy Wilkowyje.
Komisja przyjęła wnioski o treści:
 W związku z dyskusją odbytą w temacie zagospodarowania Starych Tychów
z mieszkańcami w październiku br. Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta
o przystąpienie do opracowania planu miejscowego dla pozostałej części osiedla Stare
Tychy.
 W związku z drugim wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzielnicy Czułów obejmującego teren gminny przy ul. Świerkowej
88÷90 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ustanowienie maksymalnej wysokości
budynków na tym terenie do wysokości 5 m lub jednej kondygnacji naziemnej.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wykonanie wydłużenia ul. ks. Szojdy
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w kierunku powstającego Centrum Handlowego Gemini oraz o wykonanie remontu
nawierzchni asfaltowej ul. ks. Szojdy. Wydłużenie pozwoli na usprawnienia
komunikacyjne w tej części miasta.
Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o uregulowanie spraw terenowo-prawnych
ul. Szkolnej w Wilkowyjach w celu wykonania tam chodnika oraz usystematyzowania
przebiegu ulicy Szkolnej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Wilczej.

11 grudnia 2017 r. – obecnych 14 radnych.
Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta Miasta Tychy projekty uchwał
Rady Miasta Tychy w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach,

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie Alei Bielskiej i ulicy Władysława Sikorskiego w Tychach,

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego,
Kard. Hlonda, Bocznej, Sienkiewicza, Baziowej oraz parku Niedźwiadków w Tychach,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic:
Władysława Sikorskiego, Armii Krajowej, Alei Marszałka Piłsudskiego, Beskidzkiej oraz
rzeki Gostyni w Tychach – etap I.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:

informacje dot. aktualnego stanu realizacji programu rewitalizacji miasta Tychy, w tym
Osady Fabrycznej w Tychach Czułowie,

informacje dot. aktualnego stanu realizacji uchwały Nr XXXI/513/17 RADY MIASTA
TYCHY z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy - etap pierwszy – likwidacja
Szkieletora położonego przy Al. Jana Pawła II,

informacje dot. spraw terenowo-prawnych planowanej inwestycji połączenia ul. Dołowej
z ul. Piaskową.
Komisja zapoznała się z pismem dot. ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych
w związku z pracami związanymi z wydzieleniem części nieruchomości pod projektowany łącznik
ul. Goździków z ul. Oświęcimską. Komisja postanowiła powrócić do nin. tematu na posiedzeniu
w styczniu 2018 r., tym samym wpisując nin. temat do planu pracy na I półrocze 2018 r.
Komisja przyjęła plan pracy na I półrocze 2018 r.
Ponadto Komisja przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o
przedstawienie szczegółowych wyliczeń odnośnie powierzchni gruntów, które gmina ma zamiar
przejąć w związku z realizacją połączenia ul. Goździków z ul. Oświęcimską.
Przewodniczący
Komisji Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego
/-/ mgr inż. Józef Twardzik
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Załącznik Nr 8 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Samorządowej Rady Miasta za 2017 rok
Przewodniczący Komisji Samorządowej radny Marcin Rogala na funkcję przewodniczącego został
powołany uchwałą Nr II/15/14 Rady Miasta Tychy z dnia 1 grudnia 2014r., odwołany Uchwałą
Nr XL/621/17 z dnia 28 września 2017r. Od 28 września 2017r,. funkcję Przewodniczącego Komisji
Samorządowej pełni radny Wojciech Czarnota powołany Uchwałą Nr XL/627/17. Skład osobowy
Komisji 4 radnych. Na każdym posiedzeniu Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji. Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Tychy
w 2017 roku zaplanowano łącznie 10 posiedzeń Komisji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu
15 lutego 2017r., a ostatnie zostało zaplanowane na dzień 13 grudnia 2017r.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem jej działania, dotyczyła:
 opracowywania projektów aktów prawa miejscowego w przedmiocie działania komisji,
 monitorowania i doskonalenia systemu współpracy pomiędzy Miastem a jednostkami
pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi,
 oceny realizacji Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi oraz
formułowania wynikających z niej wniosków,
 współpracy z działającymi na terenie miasta jednostkami pomocniczymi oraz
organizacyjnymi pozarządowymi,
 wyrażania opinii w istotnych sprawach dot. jednostek pomocniczych oraz organizacji
pozarządowych,
 aktualizacji statutu miasta,
 przeprowadzania konsultacji społecznych w zakresie określonym przez Radę Miasta
w odrębnych uchwałach,
 opiniowania wniosków przedstawianych Radzie Miasta w dziedzinach objętych działaniem
Komisji.
Posiedzenie w dniu 15 lutego 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Analizowała zapisy Statutu Miasta Tychy.
2. Zaopiniowała pozytywnie 2 projekty uchwał.
3. Przyjęła wniosek o treści jak niżej:
 Komisja wnioskuje o wprowadzenie do Statutu Miasta Tychy punktu dotyczącego inicjatywy
uchwałodawczej mieszkańców.
Posiedzenie w dniu 29 marca 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Aktualizowała Statut Rady seniorów.
2. Przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań z Budżetu Partycypacyjnego w roku 2016.
3. Zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
4. Przyjęła wniosek o treści jak niżej:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wyrażenie opinii dotyczącej propozycji zmian
Statutu Rady Seniorów.
Posiedzenie w dniu 26 kwietnia 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Zapoznała się z informacją o działalności Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.
2. Zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
Posiedzenie w dniu 24 maja 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja;
1. Zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2016 rok.
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2. Zapoznała się ze Sprawozdaniem ze „Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami
Pozarządowymi w 2016 roku”.
3. Przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Samorządowej za 2016r.
4. Ponadto zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
Posiedzenie w dniu 21 czerwca 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Zaopiniowała pozytywnie 3 projekty uchwał.
2. Zaopiniowała negatywnie projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Miasta Tychy.
3. Przyjęła plan pracy Komisji Samorządowej na II półrocze 2017r.
Posiedzenie w dniu 31 sierpnia 2017r..
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.
2. Zapoznała się i przyjęła do wiadomości wniosek w sprawie nadania rondu położonemu na
skrzyżowaniu ulicy Myśliwskiej z ulicą Legionów Polskich nazwy „Rondo Księdza Pawła
Kontnego”.
Posiedzenie w dniu 27 września 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Omawiała możliwości aktualizacji Statutu Rady Seniorów.
2. Zaopiniowała pozytywnie 2 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 25 października 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Zapoznała się z informacją dotyczącą wniosków złożonych w ramach Budżetu
Partycypacyjnego na rok 2018.
Posiedzenie w dniu 29 listopada 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja:
1. Zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej miasta Tychy.
2. Zaopiniowała projekt uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2018 rok.
3. Zapoznała się z informacją dotyczącą projektów budżetu jednostek pomocniczych miasta
Tychy na 2018 rok.
4. Zaopiniowała negatywnie poprawkę Radnej Ewy Węglarz do projektu uchwały w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat Budżetu
Partycypacyjnego.
5. Ponadto zaopiniowała pozytywnie 2 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 13 grudnia 2017r.
Na przedmiotowym posiedzeniu komisja;
1. Omawiała działalność Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.
2. Analizowała wpływ zmian przepisów obowiązującego prawa na aktualność zapisów Statutu
Miasta Tychy.
3. Przyjęła plan pracy Komisji Samorządowej na I półrocze 2018 roku.
4. Zaopiniowała pozytywnie 1 projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Samorządowej
/-/mgr Wojciech Czarnota
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Załącznik Nr 9 do uchwały
Nr XLVIII/786/18
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 maja 2018 r.
Sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny
System Transportu – ITS Tychy” za 2017 rok
Doraźna Komisja ds. monitorowania realizacji projektu „Inteligentny System Transportu – ITS
Tychy” powołana została 27 sierpnia 2015 r. Uchwałą Nr XIII/183/15 Rady Miasta Tychy.
Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Miasta Tychy w 2017 r. zaplanowano 9 posiedzeń
Komisji. Odbyło się 10 posiedzeń – jedno posiedzenie pozaplanowe. Pierwsze posiedzenie odbyło
się w dniu 06 lutego 2017 r., a ostatnie odbyło się w dniu 06 grudnia 2017 r. Na każdym
z= posiedzeń Przewodnicząca stwierdzała quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych
decyzji.
Skład osobowy Komisji VII kadencji: 4 radnych powołanych Uchwałą Nr XIII/183/15 Rady
Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2015 r., 3 ekspertów. 28 stycznia 2016 r. Uchwałą
Nr XVIII/294/16 Rady Miasta Tychy ze składu osobowego komisji został wyłączony radny Klaudiusz
Slezak.
Przewodniczącą komisji VII kadencji zatwierdzono radną Lidię Gajdas uchwałą XIII/184/15
Rady Miasta Tych z dnia 27 sierpnia 2014 r., zaś na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji
ww. Uchwałą dokonano wyboru radnego Mariusza Mazura.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z celem powołania Komisji dotyczyła projektu „Inteligentny
System Transportu – ITS Tychy”.
Ze swych posiedzeń Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy. Prezydent
Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji. Komisja opiniowała jeden
projektu uchwały – opinia pozytywna.
06 lutego 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na przedmiotowym Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. podsystemu
odcinkowego pomiaru prędkości oraz podsystemu rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.
06 marca 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. Centrum Sterowania Ruchem.
Ponadto Komisja odbyła wizję w terenie w zakresie adaptowanych pomieszczeń na stadionie
miejskim.
30 marca 2017 r. – obecnych 3 radnych – posiedzenie pozaplanowe.
Na przedmiotowym Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
NR XXIX/470/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planów pracy
komisji Rady Miasta na I półrocze 2017 r.
06 kwietnia 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Komisja zapoznała się
i przyjęła do wiadomości informacje nt. podsystemu osłony
meteorologicznej oraz monitorowania zanieczyszczeń środowiska i pomiaru hałasu oraz omówiła
wskaźniki jakie należy uzyskać po realizacji systemu ITS Tychy
11 maja 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. sterowania oświetleniem ulicznym
oraz przyjęła sprawozdanie z prac Doraźnej Komisji ds. monitorowania realizacji projektu
„Inteligentny System Transportu – ITS Tychy" za 2016 r.
08 czerwca 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na przedmiotowym Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. systemu
zarządzania komunikacją zbiorową.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść pisma dot. poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców i użytkowników drogi krajowej nr 44 na odcinku dzielnicy Wilkowyje.
Ponadto Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2017 r.
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14 września 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. podsystemu osłony
meteorologicznej oraz monitorowania zanieczyszczeń środowiska i pomiaru hałasu oraz dokonała
omówienia wskaźników, jakie należy uzyskać po realizacji systemu ITS Tychy.
12 października 2017 r.– obecnych 3 radnych.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. podsystemu oznakowania
o zmiennej treści oraz omówiła aktualny stan realizacji inwestycji.
16 listopada 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje nt. podsystemu dynamicznych tablic
parkingowych (TDIP).
06 grudnia 2017 r. – obecnych 3 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje
nt. podsystemu obszarowego sterowania sygnalizacjami świetlnymi oraz systemu informacji
medialnej.
Ponadto Komisja przyjęła plan pracy na I półrocze 2018 r.
Przewodnicząca Doraźnej Komisji
ds. monitorowania realizacji projektu
„Inteligentny System Transportu – ITS Tychy”
/-/ Lidia Gajdas
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