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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.III.2018
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się w dniu 20 grudnia 2018 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy.
W obradach udział wzięli:
 Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta, pan Maciej Gramatyka zastępca prezydenta
ds. Społecznych, pan Igor Śmietański zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, pan
Miłosz Stec zastępca prezydenta ds. Infrastruktury, pani Urszula Dryka skarbnik Miasta Tychy.
 Radni Miasta Tychy – lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
 Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Tychy,
 Dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych,
 Mieszkańcy miasta Tychy,
 Przedstawiciele prasy i zaproszeni goście
00

Czas rozpoczęcia - godz. 13 .
Porządek dzienny posiedzenia: - załącznik nr 2 do protokołu.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Ślubowanie radnej.
3.
Porządek dzienny sesji.
4.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.
5.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/16/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Tychy.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze
2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019.
12. Rozpatrzenie projektu 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 (ze zm.).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2018-2028.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019
– 2028.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
miasta Tychy.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
miasta Tychy.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 rok.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
w Tychach.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie
"Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Tychach".
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie
"Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach".
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Nr 1 w Tychach.
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2
w Tychach.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania na lata 2019-2023.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019–2023 – moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych.
29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach.
30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach
i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy
a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii
tego wyznania.
32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).
33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 856/788 położona w Tychach przy ul. Jakuba oraz wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego
tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 856/788.
36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym
się w gminnej ewidencji zabytków, na obszarze miasta Tychy.
37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy,
Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap I.
38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia
27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.
39. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.
40. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
40a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
40b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
41. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji z działalności komisji.
42. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 22 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.
42a. Ocena stanu zabezpieczenia powodziowego w roku 2018 w mieście Tychy.
43. Interpelacje radnych.
20.
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Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje zgłoszone
przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

44.
45.
46.

Ad 1.
Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna powitała wszystkich zgromadzonych na sesji Rady
Miasta Tychy.
Na wstępie Przedstawiciele Hufca Ziemi Tyskiej im. Wojska Polskiego dokonali przekazania Samorządowi
Miasta Tychy symbolicznego „Betlejemskiego Światełka Pokoju”.
Prowadząca Obrady zaprosiła uczestników obrad do wysłuchania Koncertu Kolęd w wykonaniu uczniów
z Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach – będący wprowadzeniem do zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła przerwę w obradach i zaprosiła, w imieniu
Prezydenta Miasta oraz swoim, zebranych na poczęstunek.
45
Po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna o godz. 13 otworzył i poprowadził
posiedzenie Rady Miasta. Otwierając sesję Rady Miasta Prowadząca obrady wypowiedziała formułę:
„Otwieram sesję Rady Miasta Tychy. Szczęść Boże”.
Prowadząca obrady stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, następnie
przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadząca obrady poinformowała zebranych, iż do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło Postanowienie
Nr DKT-777-46/18 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie wstąpienia
pani Magdaleny Łuki w mandat radnej. Kopia nin. pisma stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Postanowienie Nr DKT-773-46/18 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 23 listopada 2018 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Macieja Gramatyki stanowi załącznik nr 3a do protokołu.
Postanowienie Nr DKT-773-51/18 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mieczysława Podmokłego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta poinformowała, że ślubowanie radnej odbywa się
w ten sposób, że po odczytaniu roty pani Magdalena Łuka wypowiada słowo „ślubuję”. Prowadząca obrady
poinformowała również, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg” zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
Następnie Prowadząca obrady poprosiła o wprowadzenie Sztandaru Miasta na salę obrad
oraz o odśpiewanie hymnu państwowego.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta odczytała rotę: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej
Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców.”
Radna złożyła ślubowanie, zgodnie z przedstawionymi powyżej wytycznymi i po odczytanej rocie
wypowiedziała słowo: „Ślubuję”.
Następnie Prowadząca obrady poprosiła o wyprowadzenie Sztandaru Miasta.
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta poprosiła radną Magdalenę Łukę o złożenie akcesu
do prac w komisji.
Radna złożyła akces do prac w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz w Komisji Rewizyjnej – załącznik 4a
do protokołu.
Pracownice Wydziału Obsługi Rady Miasta, w związku ze złożonym akcesem, uzupełniły materiały
w aplikacji NextCloud.
Ad. 3.
Prowadząca obrady zaproponowała zmiany w porządku obrad:


W związku ze złożonym akcesem radnej Magdaleny Łuki do porządku obrad wprowadza się
punkt 7a w brzmieniu:
7a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad powyższego
punktu: za – jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek obrad przyjął formę jak niżej:
1.
Otwarcie sesji.
2.
Ślubowanie radnej.
3.
Porządek dzienny sesji.
4.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 19 listopada 2018 r.
5.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 22 listopada 2018 r.

6.

7.
7a.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/16/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia
19 listopada 2018 r. w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze
2019 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami w sprawie projektu Statutu Osiedla „Z”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019.
Rozpatrzenie projektu 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 (ze zm.).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2018-2028.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019
– 2028.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy
o nazwie "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Tychach".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy
o nazwie "Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie
dożywiania na lata 2019-2023.
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28.

29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
40.
40a.
40b.
41.
42.
42a.
43.
44.
45.
46.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia
z pomocy społecznej w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019–2023 – moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych
w Tychach i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy
a Powiatem Pszczyńskim dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii
tego wyznania.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
oznaczonej jako działka nr 856/788 położona w Tychach przy ul. Jakuba oraz wyrażenia zgody
na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego
tj. odpłatnej służebności drogi na działce nr 856/788.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym
się w gminnej ewidencji zabytków, na obszarze miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy,
Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego w Tychach - etap I.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji z działalności komisji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 22 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r.
Ocena stanu zabezpieczenia powodziowego w roku 2018 w mieście Tychy.
Interpelacje radnych.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje zgłoszone
przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

Ad. 4.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu
19 listopada 2018 r. Rada Miasta przyjęła.
Ad. 5.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu
22 listopada 2018 r. Rada Miasta przyjęła.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr I/16/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy – załącznik nr 5
do protokołu. Przedmiotowa uchwała traci moc z powodu zrzeczenia się mandatu radnego pana Macieja
Gramatyki, w oparciu o postanowienie Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/29/18 podjęto.
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Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy – załącznik nr 6
do protokołu. Przewodnicząca rady miasta poinformowała, iż dokonuje się zmiany załącznika do uchwały
Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. poprzez wyłączenie ze składu osobowego Komisji
Rewizyjnej radnego Macieja Gramatyki, w związku ze złożeniem mandatu radnego.
Referująca zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Dodaje się § 2 w brzmieniu: Dokonuje się zmiany
załącznika do uchwały Nr I/10/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. poprzez włączenie
do składu osobowego Komisji Rewizyjnej radnej Magdaleny Łuki, w związku ze złożonym akcesem.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr III/30/18 podjęto.
Ad. 7a.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy –
załącznik nr 8 do protokołu – przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna. Referująca
poinformowała, iż przepis art. 18 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku
z § 26 ust. 2,
§ 30 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy określa, iż w skład komisji wchodzą:
przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz radni.
Następnie przystąpiono do zgłaszania kandydatur na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Radny Wojciech Czarnota zgłosił kandydaturę radnej Magdaleny Łuki na funkcję Zastępcy
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Radna Magdalena Łuka wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zgłosił kandydaturę radnej Anity Skapczyk na funkcję Zastępcy
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
Radna Anita Skapczyk wyraziła zgodę na kandydowanie
Radnej Magdalenie Łuce przypisano przycisk za – zielony, natomiast radnej Anicie Skapczyk przypisano
przycisk przeciw - czerwony. Następnie przystąpiono do głosowania.
Za wyborem radnej Magdaleny Łuki głosowało 14 radnych,
Za wyborem radnej Anity Skapczyk głosowało 7 radnych.
Prowadząca obrady poinformowała, iż Rada Miasta Tychy dokonała wyboru Magdaleny Łuki
na Zastępcę Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy. Uchwała została uzupełniona.
Uchwale nadano numer: Nr III/31/18.
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia składów osobowych Komisji Rady Miasta Tychy – załącznik nr 9 do protokołu –
przedstawiła Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna. Referująca poinformowała, iż dokonuje się
zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. poprzez
wyłączenie ze składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radnego Macieja Gramatyki, w związku
ze złożeniem mandatu radnego.
Referująca zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały. Dodaje się § 2 w brzmieniu: Dokonuje się zmiany
załącznika Nr 4 do uchwały Nr I/8/18 Rady Miasta Tychy z dnia 19 listopada 2018 r. poprzez włączenie
do składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radnej Magdaleny Łuki, w związku ze złożonym
akcesem. Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr III/32/18 podjęto.
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2019 r. – załącznik
nr 11 do protokołu. Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna poinformował
iż Na podstawie § 28 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. Woj. Śl.
Nr 754 z dnia 1 lutego 2018 r. wraz ze zmianą opub. w Dz. U. Woj. Śl. Nr 6428 z dnia 18 października
2018 r.), w sprawie Statutu Miasta Tychy komisje Rady Miasta przedkładają Radzie Miasta plany pracy.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały dot. Planu pracy KPZiS na I
półrocze 2019 r. zmieniając termin posiedzenia z 19 stycznia 2019 r. na 21 stycznia 2019 r. oraz
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17 czerwca 2019 r. posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Tychy w Sali 305 a pierwszy punkt będzie
miał brzmienie: 1. Funkcjonowanie Pogotowia Rodzinnego w Tychach. Radna poinformowała, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji wraz z zaproponowanymi zmianami.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota zgłosił autopoprawkę
w postaci zmiany terminu z 19 lutego 2019 r. na datę 27 lutego 2019 r.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/33/18 podjęto.

Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie projektu
Statutu Osiedla „Z” – załącznik nr 12 do protokołu – omówiła pani Grażyna Rygielska Główny
Specjalista Urzędu Miasta. Referująca poinformowała, że podjęcie uchwały wynika z art. 5a ust 2, art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz § 64 ust. 1 Statutu Miasta Tychy.
Zatem, działając zgodnie z ww. przepisami, Rada Miasta postanawia przeprowadzić konsultacje w sprawie
projektu statutu Osiedla „Z”. Jednostka pomocnicza miasta Tychy pn. Osiedle „Z” utworzone zostało
Uchwałą Nr L/821/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Konsultacje przeprowadzone zostaną
w dniu 8 stycznia 2019 r., w Spółdzielni Mieszkaniowej Zuzanna, Klub Osiedlowy, ul. Zgrzebnioka 31a,
w Tychach.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr III/34/18 podjęto.
Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2019 stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Prowadząca obrady
zwróciła się do Radnych z propozycją, aby nie omawiać powyższego projektu uchwały na posiedzeniu Rady
Miasta, ponieważ temat został wyczerpująco omówiony na dwóch komisjach, które opiniowały ten projekt
uchwały. Wobec braku sprzeciwu Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna poprosiła
o przedstawienie opinii komisji.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/35/18 podjęto.
Ad. 12.
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
(ze zm.) – załącznik nr 14 do protokołu – omówiła pani Anna Warzecha Naczelnik Wydziału
Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Referująca poinformowała, że zgodnie z art. 6k ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej UCPG, rada gminy
w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych i stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej
pojemności – w przypadku objęcia gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
na podstawie art. 6c ust. 2 UCPG. Uchwałą 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
(ze zm.) rada gminy określiła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
zamieszkałych w wysokości 12,00 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady komunalne powstające na nieruchomości
są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz w wysokości 20,00 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady
komunalne powstające na nieruchomości nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Ww. stawki
opłaty zostały przyjęte na podstawie Uchwały Nr XXXV/555/17 Rady Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia
2017 r. z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 r. Stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności
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określono Uchwałą Nr VI/80/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2015 r. i z wyjątkiem stawek opłat
za prasokontener 7 m3 i 20 m3 powielają stawki wprowadzone Uchwałą Nr XXVIII/608/13 Rady Miasta
Tychy z dnia 21 marca 2013 r. (ze zm.). Proponowany wzrost stawki opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
 wzrost stawki opłaty za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady
komunalne są gromadzone w sposób selektywny o 33% wobec obecnie obowiązujących oraz
 wzrost stawki opłaty za pojemniki odbierane z nieruchomości niezamieszkałych, jeżeli odpady
komunalne nie są gromadzone w sposób selektywny o 100% wobec obecnie obowiązujących
 wzrost stawki z 12,00 z/osoba/miesiąc do 15,00 zł/osoba/miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny i wzrost stawki z 20,00 zł/osoba/miesiąc do 30,00 zł/osoba/miesiąc jeżeli odpady
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny
Uzasadnienie wzrostu stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych:
Stawki opłaty obowiązujące na terenie gminy Tychy począwszy od 01 lipca 2013 r. (z wyjątkiem stawek
opłaty za prasokontener 7 m3 i 20 m3 zmienionych tj. podwyższonych w lutym 2015 r.) nie uległy żadnym
zmianom,
pomimo
systematycznego
zwiększania
się
strumienia
odpadów
powstających
na nieruchomościach niezamieszkałych oraz wzrostu kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów
po stronie Wykonawcy usługi. Obowiązujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
nie wykazują dużego zróżnicowania uzależnionego od sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Niewielka obecnie obowiązująca różnica pomiędzy stawką za selektywne i nieselektywne gospodarowanie
odpadami nie zachęca przedsiębiorców do wprowadzania selektywnej zbiórki odpadów. Przeważający
udział odpadów zmieszanych w ogólnym strumieniu odpadów odbieranych z firm podraża koszty
ich zagospodarowania i obniża efektywność RIPOK przy ul. Lokalnej 11 w zakresie zapewnienia
osiągnięcia wymaganych poziomów odzysku i recyklingu podstawowych rodzajów odpadów tj. tworzyw
sztucznych i metali, makulatury oraz szkła. Udział nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona
jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych kształtuje się na poziomie około 6% ogólnej liczby płatników
objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
Należy odnotować, iż stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych znacząco odbiegają od średnich
stawek obowiązujących na terenie gmin konurbacji górnośląskiej, które zdecydowały
o objęciu gminnym systemem gospodarowania odpadów tego typu nieruchomości w oparciu o uchwały
podjęte na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy UCPG.
Proponowana o 100% podwyżka stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych, jeżeli nie są zbierane
i odbierane w sposób selektywny, z nieruchomości niezamieszkałych jest zasadna, ponieważ:
1.
od początku działania systemu, t.j. od dnia 1 lipca 2013r., nie regulowano opłat dla nieruchomości
niezamieszkałych dla najczęściej wykazywanych w deklaracjach opłatowych rodzajów pojemników
na odpady komunalne tj. o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l i 7 m3,
2.
proponowany wzrost opłat za odpady niesegregowane skłaniać będzie wytwórców odpadów
do przechodzenia na system selektywnej zbiórki (wzrost opłat za odpady selektywnie zbierane
proponuje się na poziomie 33%). Przykład: po regulacji opłat za najczęściej odbierany pojemnik 1100
l. będzie obowiązywała opłata 173,00 zł. Po przejściu na system selektywnej zbiórki (4 x pojemnik
240 l.) opłata ta wyniesie 144,00 zł. Przykładowe zróżnicowanie powinno stanowić wystarczający
bodziec do dostosowywania się przedsiębiorców do treści Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Tychy, który w § 1 zobowiązuje wszystkich wytwórców odpadów
do selektywnego gospodarowania odpadami komunalnymi,
3.
przewiduje się, w związku z powyższym, wzrost ilości odpadów selektywnie zbieranych
z nieruchomości niezamieszkałych w ogólnym strumieniu odpadów pochodzących z terenu gminy,
co jest istotne w związku z koniecznością uzyskiwania przez gminę coraz wyższych, ustawowo
wymaganych, poziomów odzysku i recyklingu między innymi tworzyw sztucznych i metali, makulatury
i szkła,
4.
Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ogłoszonym postępowaniu przetargowym
wprowadził zróżnicowanie cen za poszczególne frakcje odpadów komunalnych (zmieszane, popiół,
ulegające biodegradacji i selektywnie zbierane). Złożona oferta przewiduje znaczną różnicę pomiędzy
1 Mg odbieranym selektywnie i jako odpady zmieszane (ok. 200 zł różnicy na 1 Mg), wobec czego
zwiększenie różnicy w stawkach opłat uzależnionych od sposobu gospodarowania odpadami
komunalnymi znajduje uzasadnienie ekonomiczne,
5.
proponowane po wzroście ceny stawki odbioru za pojemniki nie tylko nie będą odbiegały od cen
obowiązujących w innych gminach, ale przede wszystkim zostaną dostosowane do realnych kosztów
ponoszonych przez gminę na rzecz Wykonawcy usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych.
Uzasadnienie wzrostu stawek opłat dla nieruchomości zamieszkałych:
Proponowane podwyższenie obowiązującej stawki opłaty, jeżeli odpady komunalne powstające
na nieruchomości zamieszkałej są gromadzone i odbierane w sposób selektywny o 3,00 zł (podwyższona
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stawka obowiązywać będzie do 4 osoby w gospodarstwie domowym włącznie – 5 i każdą kolejną osobę
nadal obowiązywać będzie obniżona stawka opłaty wynosząca 1,00 zł/osoba/miesiąc) wynika przede
wszystkim z:
1)
stałego wzrostu ilości odpadów komunalnych powstających w zabudowie zamieszkałej,
2)
systematycznego zwiększania się ilości odpadów oddawanych przez właścicieli nieruchomości
do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na skutek ogólnej poprawy sytuacji
ekonomicznej mieszkańców (zwiększenia się liczby remontów i powstających w związku z tym
odpadów budowlanych, wzrostu ilości odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego pozostawianego w punktach),
3)
wzrostu kosztu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych po stronie Wykonawcy usługi
wobec lat poprzednich.
Proponowana wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – dla nieruchomości zamieszkałych – jest zgodna
z ustawowy wymogiem określonym w art. 6k ust. 2a UCPG, tj. nie jest wyższa niż 2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca.
Proponowana wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – dla nieruchomości zamieszkałych – jest
zgodna z ustawowy wymogiem określonym w art. 6k ust. 3 UCPG, tj. nie przekracza dwukrotności stawki
opłaty, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Z powyższych względów
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. Referująca zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały –
załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy radna Aleksandra Wysocka-Siembiga
w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyła poprawkę do przedmiotowej uchwały.
Poprawka do projektu 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
(ze zm.) złożona przez Radnych: Anitę Skapczyk, Aleksandrę Wysocką-Siembigę, Grzegorza
Kołodziejczyka, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka oraz Sławomira Wróbla o treści:
w § 1, 1., 2): ustęp 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Określa się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób
selektywny – w wysokości 25,00 zł/osoba/miesiąc.” – stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
W trakcie całej dyskusji Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna nie udzieliła głosu radnemu
Grzegorzowi Kołodziejczykowi w trybie ad vocem oraz poprosiła, aby radny zgłosił się do głosu
w normalnym trybie.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania nad poprawką:
Głosowanie nad poprawką nr 1 do przedmiotowej uchwały zacytowanej powyżej:
za – 6 radnych, przeciw – 14 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Powyższa poprawka nie została przyjęta.
Głosowanie nad projektem 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 (ze zm.): za – 15 radnych, przeciw – 6 radnych, wstrzymał się – 1
radny.
Uchwałę Nr III/36/18 podjęto.
Ad. 13. oraz 14.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r. – załącznik nr 17
do protokołu – omówiła pani Urszula Dryka Skarbnik Miasta. Referująca poinformowała, że dokonuje się
zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 4.390.988,- zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi 832.188.272,- zł, w tym:
- plan dochodów gminy wynosi 656.311.407,- zł,
- plan dochodów powiatu wynosi 175.876.865,- zł.
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Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2018r. o kwotę 13.923.994,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 845.698.733,- zł,
w tym:
- plan wydatków gminy wynosi 648.130.708,- zł,
- plan wydatków powiatu wynosi 197.568.025,- zł.
Wykonać zmniejszenia planu przychodów o kwotę 9.533.006,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 42.573.381,- zł.
Dokonuje się zmian załączników do uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018r.:
1)
Załącznika nr 5 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018r.”,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
2)
Załącznika nr 4 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Tychy
na 2018r.”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
Wprowadzić zmiany zapisu Uchwały XLIII/708/17 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie
budżetu miasta Tychy na 2018 rok, poprzez zmianę treści §3, który otrzymuje nowe brzmienie:
„§3 Deficyt budżetu miasta w kwocie 13.510.461,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
na realizację "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – III etap" w kwocie 2.553.000,zł,
2)
wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
10.957.461,- zł.”.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy
na 2018 r. stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2018 – 2028 –
załącznik nr 19 do protokołu – omówiła pani Urszula Dryka Skarbnik Miasta. Referująca poinformowała,
że zmian wysokości planowanych dochodów, wydatków i przychodów w 2018r. dokonano w związku
ze zmianą budżetu miasta Tychy na 2018r. i przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2019. Zmian
w wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano na podstawie wniosków złożonych przez jednostki
odpowiedzialne za ich realizację.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2018 r.:
za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/37/18 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2018 – 2028: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/38/18 podjęto.
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019
roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach – załącznik nr 20
do protokołu – omówiła pani Urszula Dryka Skarbnik Miasta. Referująca poinformowała, że ustala się
stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu miasta Tychy
dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach zgodnie z poniższym:
- na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych gminy - 6,18 zł/m2/rok,
- na dopłatę do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy - 12,00 zł/m2/rok.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr III/39/18 podjęto.
Ad. 16. oraz 17.
Projekty uchwał w sprawie:
 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028;
 budżetu miasta Tychy na 2019 rok – załącznik nr 21 do protokołu,
przedstawił pan Andrzej Dziuba prezydent miasta Tychy. Referujący poinformował, iż Wieloletnia
Prognoza Finansowa sporządzona została na okres 4 lat tj. na lata 2019 – 2022. Prognozę kwoty długu,
opracowano do ostatniego roku spłaty planowanych do zaciągniętych zobowiązań tj. do roku 2028.
Przy opracowaniu prognozowanych wartości oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych zawartych
w dokumentach rządowych.
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Prognoza dochodów 2019-2028 (w mln zł).
W prezentowanym okresie założono wzrost dochodów bieżących w granicach 0,7% – 2,2% rocznie. Wzrost
dochodów bieżących powiązany jest przede wszystkim z prognozowaną inflacją wynoszącą w tym okresie
od 2,3% do 2,5% rocznie. Na wyższym poziomie określono natomiast wzrost gospodarczy.
W prezentowanym okresie ma on wynieść od 2,8% do 3,8%. Wzrost gospodarczy przekłada się przede
wszystkim na poziom dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT).
Coroczny wzrost wpływów z tego pierwszego tytułu zaprojektowano na poziomie od 7,7% w 2019r. (co jest
zgodne z prognozą Ministerstwa Finansów) do 2,8% w ostatnich latach naszej prognozy. W ramach
dochodów majątkowych w latach 2019 – 2021 ujęto środki w wysokości 240,8 mln zł, które stanowią
dofinansowanie Unii Europejskiej do realizacji 10 zadań inwestycyjnych, na które podpisano już umowy
o dofinansowanie. Cztery największe z nich to:
•
zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym 96,3 mln zł,
•
budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz
przebudową ul. Oświęcimskiej 61,6 mln zł,
•
Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach, 60,4 mln zł,
•
termomodernizacja wraz z modernizacją placówek oświatowych 7,7 mln zł.
Prognoza wydatków 2019-2028 (w mln zł)
W 2019r. wartość planowanych wydatków po raz pierwszy w historii miasta przekroczy 1 mld zł i wyniesie
1.058,8 mln zł. Wynika to z wysokiego poziomu wydatków majątkowych, które na 2019r. zaplanowano
w kwocie 395 mln zł, natomiast w 2020r. zaplanowano na ten cel środki w wysokości 167,6 mln zł. Wysoki
poziom wydatków majątkowych możliwy jest dzięki wspomnianym wcześniej środkom europejskim
oraz planowanemu do zaciągnięcia w Europejskim Banku Inwestycyjnym kredytowi w łącznej kwocie 156
mln zł.
Od 2022r. nie założono finansowania wydatków majątkowych środkami zewnętrznymi stąd ich spadek
do poziomu 61,9 mln zł. Zgodnie z prognozą w następnych latach nakłady na inwestycje będą rosły
do poziomu 133,8 mln zł w 2028r. Prognoza będzie modyfikowana w miarę uzyskiwania informacji
o dofinansowaniu projektów unijnych oraz okresie ich realizacji. W zakresie wydatków bieżących w okresie
objętym prognozą założono od 2021r. ich nieznaczny wzrost na poziomie 1,3% - 1,7% rocznie. Niewielki
spadek wydatków bieżących w 2020r. wynika przede wszystkim z niżej zaplanowanych wydatków
na remonty i odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe.
Struktura wieloletnich przedsięwzięć majątkowych ujętych w WPF w latach 2019-2021 (w mln zł).
Wieloletni program przedsięwzięć majątkowych obejmuje okres trzech kolejnych lat tj. lata 2019-2021. Ujęto
w nim zarówno inwestycje kontynuowane, jak również zadania, dla których w latach wcześniejszych
opracowano projekty, a które teraz wchodzą w fazę realizacji. Część zadań będzie realizowana przy udziale
środków unijnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W przypadku niektórych z nich
mamy już podpisane umowy o dofinansowanie, część jest jeszcze na etapie oceny złożonych wniosków.
W tym drugim przypadku w planie wydatków ujęto wyłącznie środki własne na opracowanie projektów
lub wkład własny miasta na ich realizację. Środki unijne zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku 2019
po uzyskaniu potwierdzenia o ich przyznaniu. W latach 2019 – 2021 planowane nakłady majątkowe
wyniosą 578,4 mln zł, z czego największe kwoty przeznacza się na budowę i modernizację dróg (252,6 mln
zł), inwestycje z zakresu transportu (128,3 mln zł) oraz inwestycje w kulturę fizyczną (48,7 mln zł) i oświatę
(48 mln zł). Największe inwestycje drogowe do realizacji w 3 najbliższych latach to:
1.
Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz
z przebudową ul. Oświęcimskiej.
Zadanie w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia to koniec 2019r. Na przyszły rok zaplanowano
wydatki w łącznej kwocie 73,1 mln zł, z czego środki unijne z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to 61,6 mln zł. Wartość ogółem inwestycji (razem z odszkodowaniami za grunty przejęte pod
budowę drogi oraz projektem, studium wykonalności i promocją) wynosi 134 mln zł, z czego udział środków
unijnych wynosi łącznie prawie 95 mln zł.
2.
Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem – zadanie planowane do realizacji w dwóch
kolejnych latach tj. do roku 2020.
Zakres zadania obejmuje m.in. stworzenie systemu centralnego zarządzania i sterowania sygnalizacjami
świetlnymi w mieście, systemu do ważenia pojazdów w ruchu, monitoringu, podsystemu oznakowania
o zmiennej treści tzw. znaków informujących o zmianach i zagrożeniach na drogach. Powstanie również
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podsystem komunikacji zbiorowej ze względu na nadawany priorytet pojazdom komunikacji miejskiej
oraz stacje pogodowe z krótkoterminową prognozą oraz stacje informujące o zanieczyszczeniach
powietrza. Przebudowane zostaną wszystkie skrzyżowania posiadające sygnalizację świetlną – jest ich
w mieście 40, z czego na 20-tu całkowicie przebudowane zostaną konstrukcje drogowe. Powstaną również
zupełnie nowe skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Nad pracą całego systemu czuwać będzie Centrum
Sterowania Ruchem zlokalizowane na Stadionie Miejskim, które pracować będzie 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu.
Całkowity koszt zadania planowany jest na prawie 91 mln zł, z czego ponad 60 mln zł pochodzić będzie
ze środków unijnych tj. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Aktualnie jesteśmy na etapie
rozstrzygania przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania.
3.
Budowa drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Oświęcimską wraz z budową mostów – na ten cel
w 2019r. zabezpieczyliśmy kwotę 27,3 mln zł, z tego środki pozyskane z subwencji ogólnej z budżetu
państwa to prawie 10 mln zł. Inwestycja, która już się rozpoczęła, zapewni alternatywne połączenie
z ul. Oświęcimską w stosunku do al. Bielskiej i ul. Katowickiej, a także poprawi komunikację w mieście,
zwłaszcza przy wjeździe do centrum Tychów od strony ul. Jaworowej i Sadowej. Zadanie zostało
podzielone na dwa etapy. Pierwszy obejmuje budowę mostu nad Potokiem Tyskim, przebudowę
skrzyżowania z ul. Sadową i budowę nowego z ul. Starokościelną wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Projektowane są również chodniki i ścieżki rowerowe. W drugim etapie planuje się przebudowę
skrzyżowania ulic Oświęcimskiej, Czarnej i Sadowej – w tym miejscu istniejące skrzyżowanie zwykłe
zastąpione zostanie skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną i dodatkowymi pasami.
4.
Rozbudowa ul. Dzwonkowej od ul. Cmentarnej do ul. Ostróżki – zadanie planowane do realizacji
w latach 2019-2020. Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 9,8 mln zł. Dodatkowo wypłata
odszkodowań za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi będzie kosztować miasto ponad 1 mln zł.
Wśród pozostałych inwestycji drogowych wymienić należy:
- budowę ulic Piaskowej i Palmowej – w 2019 roku planujemy dokończenie dokumentacji projektowej, zaś
realizacja nastąpi w latach 2020-2021. Łączny szacunkowy koszt zadania wynosi 9,3 mln zł.
- budowę połączenia drogowego ul. Goździków z ul. Oświęcimską – Realizacja w latach 2020-2021
ma kosztować wg szacunków około 6,5 mln zł. Dodatkowych kilka milionów złotych pochłoną
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę drogi.
- rozbudowę ul. Lokalnej – 6,4 mln zł w 2021 roku.
- przebudowę ul. Przemysłowej – 5,8 mln zł w 2019 roku.
- przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Grota Roweckiego nad torami PKP – 4 mln zł w 2020 roku (szacunkowa
wartość zadania to 8 mln zł, pozostałe 4 mln zł planujemy pozyskać z subwencji z budżetu państwa).
- przebudowę ul. Granicznej – 3,5 mln zł w 2019 roku.
- budowę ul. Gruszowej, Śliwowej, Agrestowej, Morelowej – 3 mln zł w latach 2019-2020.
Kolejną pod względem wysokości nakładów grupę wydatków inwestycyjnych stanowią inwestycje z zakresu
transportu publicznego. Dotyczą one głównie zadania pn. „Zakup nowoczesnego taboru autobusowego
z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim” – zadanie
będzie realizowane przez miejskie spółki PKM i TLT przy współudziale środków unijnych. Na ten cel
w latach 2019-2020 wyasygnowano środki w kwocie ponad 126 mln zł. Zadanie realizowane od 2018r., jego
całkowity koszt wynosi prawie 130 mln zł, z czego ze środków unijnych pozyskaliśmy prawie 100 mln zł.
Zakres zadania obejmuje m.in. zakup 51 szt. taboru autobusowego wyposażonego w ekologiczne systemy
napędowe, 10 szt. mikrobusów, 3 szt. niskopodłogowego taboru trolejbusowego, 3 szt. pojazdów
technicznych i 2 szt. elektrobusów. Ponadto planuje się budowę i modernizację budynków technicznych
oraz budowę odcinka sieci trakcji trolejbusowej. Część przetargów jest już rozstrzygniętych (trolejbusy,
mikrobusy, pojazd pogotowia technicznego, budowa sieci trakcji), kolejne postępowania są w trakcie.
Zakończenie zadania zaplanowano na koniec września 2020r. Z kolei na realizację projektu pn. „System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II” w przyszłym roku przeznaczamy ze środków własnych 2,2 mln zł.
Zadanie realizowane będzie we współpracy z KZK GOP (lider projektu) i gminą Bieruń. Zakres zadania
obejmuje m.in. montaż 50 tablic informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej
oraz
170 autokomputerów w pojazdach komunikacji miejskiej. Zadanie będzie realizowane
przy współudziale środków unijnych. Na zadania inwestycyjne w zakresie kultury fizycznej w latach 20182021 zabezpieczono środki w łącznej wysokości 48,7 mln zł, w tym na:
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1)
budowę stadionu lekkoatletycznego - prawie 24 mln zł. Wartość ogółem zadania wynosi 26,3 mln zł,
z czego 6 mln zł pochodzi z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej. W roku bieżącym poniesiono częściowo koszty przebudowy napowietrznej linii energetycznej na
linię kablową (2,3 mln zł).
2)
przystań sportów wodnych przy Jeziorze Paprocańskim – 19,3 mln zł. Środki w 2019r. (9 mln zł)
zabezpieczono na realizację I etapu zadania tj. budowę budynku MOSM-u. Prace już trwają i mają
zakończyć się zgodnie z podpisaną umową 30 września przyszłego roku. W kolejnym etapie – w 2021r. powstanie budynek dla klubów żeglarskich z częścią szkoleniową i magazynową, pomosty, slip, ścieżki
pieszo-jezdne i oświetlenie. Szacunkowy koszt tego etapu to 10,3 mln zł.
3)
modernizację boiska na osiedlu „Z” pomiędzy ul. Beskidzką a parafią św. Maksymiliana Kolbe – 3,5
mln zł. Na inwestycje oświatowe w trzech latach prognozy zabezpieczyliśmy kwotę 48 mln zł. Największa
część tych środków tj. 27,1 mln zł jest przeznaczona na termomodernizacje i modernizacje 5 placówek
oświatowych tj. 2 przedszkoli (nr 17 przy ul. Tołstoja i nr 26 przy ul. Młodzieżowej) i 3 zespołów szkół (nr 1
przy ul. Wejchertów, nr 5 przy ul. Edukacji i nr 6 przy al. Piłsudskiego). W bieżącym roku rozpoczęła się
realizacja tych zadań, w 2019 roku planujemy ich zakończenie. Realizacja tych zadań stanowi część
większego zadania tj. termomodernizacji aż 11 placówek oświatowych, na które to miasto pozyskało
dofinansowanie ze środków unijnych (6 z tych zadań zakończymy w roku bieżącym). Łączna wartość
projektu to 53,4 mln zł, z czego ponad 18 mln pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego. W następnych latach planujemy do realizacji kolejne placówki – będą to 3 szkoły
podstawowe:
- nr 7 przy ul. Tołstoja,
- nr 11 przy ul. Skłodowskiej,
- nr 17 przy ul. Begonii,
oraz Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Czarnieckiego.
Na ten cel zabezpieczyliśmy w latach 2020-2021 kolejne 5,3 mln zł. Środki te przeznaczone są na wkład
własny miasta w realizację zadań. Dofinansowanie ze środków unijnych wprowadzimy do planu
niezwłocznie po ich pozyskaniu. Ponadto w latach 2020-2021 zabezpieczyliśmy 10 mln zł na budowę nowej
placówki oświatowo-wychowawczej tj. zespołu szkolno-przedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec.
W ramach wydatków na gospodarkę mieszkaniową w latach 2019-2021 zabezpieczono łącznie środki
w wysokości 34,1 mln zł. Wśród planowanych zadań znalazły się m. in.:
1)
budowa przez spółkę Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. budynków
mieszkalnych wielorodzinnych – 16,4 mln zł,
Środki zostaną przekazane do spółki w formie podwyższenia kapitału zakładowego z przeznaczeniem
na budowę:
– budynku przy ul. de Gaulle'a – 10 mln zł
– budynku przy ul. Oświęcimskiej – 6,4 mln zł.
W tym drugim przypadku spółka będzie składać wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego.
2)
termomodernizacja wraz z modernizacją 10 budynków mieszkalnych w dzielnicy „Osada” – 9,8
mln zł, Powyższe zadanie jest również realizowane przy współudziale środków unijnych – pozyskane środki
na ten cel to 5,8 mln zł. Oprócz prac dotyczących samych budynków mieszkalnych w latach 2019-2020
zabezpieczyliśmy kolejne prawie 2 mln zł na zagospodarowanie terenu w tej dzielnicy. W roku 2019
za ponad 1 mln zł planujemy m.in. budowę dróg wewnętrznych, chodników i parkingów oraz oświetlenia.
3)
utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych – 3,7 mln zł,
Środki przeznaczone będą na pokrycie kosztów przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Edukacji. Wartość zadania ogółem wynosi ponad 5 mln zł, z tego udział
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizacji zadania wyniesie 3,8 mln zł.
Kolejne wydatki dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Megrez Sp. z o.o. W latach 20192020 wyasygnowano na ten cel środki własne w kwocie prawie 12 mln zł, które zostaną przeznaczone
na przebudowę Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego w szpitalu.
Z pozostałych zadań należy jeszcze wspomnieć o:
- modernizacji systemu oświetlenia w mieście Tychy – 14,8 mln zł,
- adaptacji obiektu w Kobiórze przy ul. Promnickiej na potrzeby domu opieki społecznej – 8 mln zł,
- rozpoczęciu rewitalizacji Parku Północnego – 1,2 mln zł.
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Zadłużenie miasta Tychy i jego spłata w latach 2018 – 2028 (w mln)
W latach 2019 – 2020 planuje się uruchomienie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w łącznej
kwocie 156 mln zł, który zostanie przeznaczony na wydatki majątkowe miasta. Umowa została podpisana
w 2017r. Poza tym w latach 2019 – 2021 planuje się zaciągnąć preferencyjną pożyczkę z NFOŚiGW
w łącznej kwocie 3.170.724zł na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy
w ramach programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”. Ponadto w 2019r. na realizację IV etapu Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji zaciągnięta zostanie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 2.005.536,-zł. Spłatę
zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań założono do 2028r. Na spłatę zadłużenia
wraz z odsetkami w 2019r. zaplanowano 34,9 mln zł. W latach 2020 – 2027 kwota ta będzie wynosić
między 25,9 mln zł a 41 mln zł rocznie. W ostatnim roku prognozy tj. w 2028r. na spłatę zobowiązań
przeznaczonych zostanie 5,1 mln zł.
Wskaźnik spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów w latach 2019 – 2028 (w %)
Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej ma na celu przede wszystkim planowanie i monitorowanie
zadłużenia gmin. Obowiązujący wskaźnik obsługi zadłużenia wyliczany jest indywidualnie dla każdej
jednostki samorządu terytorialnego. Jego wysokość uzależniona jest od osiąganego poziomu nadwyżki
operacyjnej tj. wysokości dochodów bieżących jakie pozostają miastu po zrealizowaniu wydatków
bieżących. Nadwyżka operacyjna w latach 2019 – 2022 będzie wynosić między 53 mln zł a 91,8 mln zł.
Na wykresie zaznaczono linią czerwoną graniczny wskaźnik zadłużenia, zaś zieloną planowany
do osiągnięcia. W latach 2019 – 2027 kształtuje się on na poziomie od 22% do 67% prawnie określonego
progu. Przedstawiony Państwu plan jest prognozą. Sytuacja finansowa miasta w znaczący sposób może
ulec zmianie w przypadku zmian koniunktury gospodarczej kraju oraz zmian w przepisach prawnych
warunkujących dochody i kształtujących wydatki miasta.
Budżet miasta na rok 2019 (w mln zł)
Dochody w 2019 roku zaplanowano w kwocie 909,7 mln zł, zaś wydatki w kwocie 1.058,8 mln zł. Deficyt
budżetu wyniesie 149,1 mln zł i zostanie pokryty planowanymi przychodami z kredytu i pożyczek w kwocie
114,7 mln zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 34,4 mln zł. W planie rozchodów ujęto spłatę kredytów
i pożyczek oraz wykup obligacji w łącznej kwocie 30,5 mln zł, która w całości zostanie sfinansowana
przychodami z tytułu wolnych środków.
Dynamika dochodów w latach 2016 - 2019
Dochody ogółem rosną w 2019r. w stosunku do roku 2018 o 84,4 mln zł tj. o 10,2%. Wynika to przede
wszystkim ze wzrostu planowanych do otrzymania środków unijnych na realizację zadań inwestycyjnych,
w tym na budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej i zakup
nowoczesnego taboru autobusowego. Bez uwzględnienia środków unijnych i innych bezzwrotnych dochody
ogółem (kolor niebieski) w stosunku do roku 2018 spadają o 6,1%, tj. o 46,9 mln zł. Wynika to przede
wszystkim z przekazania od 1 stycznia 2019r. Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii zadań z zakresu
organizowania publicznego transportu zbiorowego. Skutkuje to spadkiem dochodów o 60,9 mln zł.
Jednocześnie zmniejszają się też wydatki miasta w tym zakresie – w miejsce zakupu usług przewozowych
od nowego roku pojawia się składka dla Metropolii na pokrycie kosztów transportu zbiorowego na terenie
Tychów. Eliminując tę zmianę dochody w 2019r. rosną w stosunku do roku bieżącego o 2,0%. Wzrastają
dochody z tytułu udziału miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych (wzrost o 16,6 mln zł)
oraz kwota subwencji oświatowej (wzrost o 11,5 mln zł), która uwzględnia planowaną od 1 stycznia
podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5%.
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT – 48,33%)
Na przestrzeni czterech ostatnich lat dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
rosną nominalnie o ponad 51 mln zł, tj. o 28,1%. Kwota zaplanowana na 2019r. jest o 7,7%, tj. o 16,6 mln
zł wyższa od przewidywanych wpływów roku bieżącego. Planując wpływy z PIT uwzględniono fakt,
iż w 2019r. obowiązywać będzie aktualna skala podatkowa przy jednoczesnym planowanym wzroście
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 5,6%.
Wpływy z podatków i opłat
Dochody z podatków i opłat na przestrzeni czterech ostatnich lat wykazują dość stabilny charakter.
Ich wzrost w roku 2017 wynika z faktu, iż w sierpniu 2016 roku dziesięciu przedsiębiorcom wygasły
zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, które
zwalniały grunty, budynki i budowle z podatku od nieruchomości. Najistotniejszą rolę w dochodach
podatkowych odgrywa podatek od nieruchomości, który stanowi ponad 61% całości wpływów. W 2019r.
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zaplanowano go w wysokości 111,5 mln zł, tj. o 2,4% więcej niż w roku bieżącym. Jest to efekt zmiany
stawek kwotowych podatku. Z uwagi na wzrost określonych przez Ministra Rozwoju i Finansów górnych
stawek podatków i opłat lokalnych o 1,6%, Uchwałą Rady Miasta podwyższono stawki podatku
od nieruchomości dla wszystkich przedmiotów opodatkowania. Jednocześnie wprowadzono zwolnienie
z podatku dla nieruchomości związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa
zamkniętego.
Wydatki ogółem w 2019r. (w mln zł)
Na wydatki miasta przeznacza się kwotę 1.058,8 mln zł, z czego na wydatki bieżące 663,8 mln zł tj. 63%
budżetu, a na wydatki majątkowe 395 mln zł tj. 37%. W porównaniu do planu roku 2018 wydatki bieżące
spadają o 29,4 mln zł co wynika z omówionego już przejęcia przez GZM zadań dotyczących transportu
zbiorowego. Spadek wydatków bieżących z tego tytułu w porównaniu do planu 2018r. wynosi 61,7 mln zł.
Wyższe wydatki bieżące zaplanowano natomiast na:
•
oświatę i wychowanie – wzrost o 16,8 mln zł,
•
odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje– wzrost o 5,2 mln zł.
Wydatki majątkowe rosną o 249,7 mln zł tj. ze stanu 145,3 mln zł w 2018r. do poziomu 395 mln zł w 2019r.
Te ambitne plany inwestycyjne możliwe są dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym (głównie unijnym)
oraz zaciągnięciu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Struktura wydatków bieżących w 2019r. (w mln zł)
Jak wynika z wykresu największą część wydatków bieżących stanowią środki przeznaczone na zadania
z zakresu oświaty i wychowania (38%), pomocy społecznej i rodziny (20%) oraz transportu pasażerskiego
i utrzymania dróg wraz z oświetleniem (10%) – mimo ich znacznego spadku spowodowanego przejęciem
zadań związanych z transportem zbiorowym przez Metropolię.
Wydatki na zadania z zakresu oświaty w 2019r. (w mln zł)
Na wydatki z zakresu oświaty zaplanowano 252,8 mln zł, z czego remonty stanowią 6,7 mln zł.
Bez uwzględniania remontów oznacza to wzrost wydatków na bieżące funkcjonowanie placówek
oświatowych w stosunku do bieżącego roku o 15 mln zł. Wysokość przyznanej subwencji oświatowej i
dotacji z budżetu państwa wraz dochodami generowanymi przez placówki oświatowe (wpłaty rodziców,
środki unijne, dochody z najmu pomieszczeń) wynosi łącznie 166,6 mln zł czyli o 8,0 mln zł więcej niż w
2018r. Pomimo tego wzrostu dopłata miasta do zadań oświatowych rośnie o 7 mln zł i wyniesie 79,5 mln zł.
Jest to skutkiem wzrostu wynagrodzeń zarówno nauczycieli, jak i pracowników administracji
i obsługi, wzrostu kosztów energii oraz dotacji dla placówek niepublicznych. Ponadto należy nadmienić,
iż kwota zaplanowana na dotacje dla placówek niepublicznych nie pokrywa w pełni zgłoszonych potrzeb.
W trakcie 2019r. zostanie ona uzupełniona o ok. 5 - 6 mln zł.
Wydatki na remonty w latach 2016-2019 (w mln zł)
Łączna wartość remontów zaplanowanych w budżecie 2019r. wynosi 24,6 mln zł i obejmuje głównie:
•
remonty dróg – 9 mln zł,
•
remonty placówek oświatowych – 6,7 mln zł,
•
remonty obiektów sportowych – 3,9 mln zł,
•
remonty i utrzymanie kanalizacji deszczowej i potoków –1,5 mln zł,
•
remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych realizowane przez MZBM – 1,3 mln zł,
•
remonty i konserwacje oświetlenia ulicznego – 1,1 mln zł.
Pula środków na remonty zostanie uzupełniona w trakcie roku po rozstrzygnięciu przetargów i zwolnieniu
części środków na innych zadaniach.
Wydatki majątkowe w 2019r. (w mln zł)
Na wydatki majątkowe przeznaczymy 395 mln zł, z tego 382,9 mln zł na przedsięwzięcia ujęte
w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zostały one szczegółowo omówione w części dotyczącej WPF-u.
Na pozostałe wydatki majątkowe, czyli te o charakterze rocznym, wyasygnowano kwotę 12,1 mln zł.
W ramach tych środków zaplanowano m.in.:
- IV etap realizacji „Programu ograniczenia niskiej emisji” 3.632 tys. zł, (zadanie będzie współfinansowane
ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, z tego 2.005 tys. zł ma pochodzić z pożyczki, a 702 tys. zł z bezzwrotnej dotacji)
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- dofinansowanie zakupu autodrabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.500 tys. zł,
(łączna wartość to 4 mln zł, pozostałe środki będą pochodzić z budżetu państwa (2 mln zł) i powiatu
bieruńsko-lędzińskiego (0,5 mln zł)
- przebudowę budynku przy ul. Miodowej 21 na jednorodzinny budynek mieszkalny dla potrzeb Placówki
Pieczy Zastępczej "Kwadrat" 1.000 tys. zł,
- realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Budżetu Partycypacyjnego” 3.111 tys. zł.
Oba projekty – zarówno ten dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, jak i budżetu na 2019r. –
uzyskały pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Wydruk prezentacji przedstawionej przez Prezydenta Miasta stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata
2019-2028 oraz do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na rok 2019 stanowi załącznik nr 23
do protokołu.
Uzupełnienie do autopoprawki do przedmiotowych projektów uchwał – załącznik nr 24 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/256/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tychy projekcie
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/255/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tychy projekcie
uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/254/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie
uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta Tychy stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że przedmiotowe
projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński,
poinformował, że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował,
że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię
Komisji.
Na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy radny Grzegorz Kołodziejczyk w imieniu
Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożył poprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta
Tychy na 2019 rok – załącznik nr 28 do protokołu.
Poprawka do projektu uchwały złożona przez Radnych: Anitę Skapczyk, Aleksandrę Wysocką-Siembigę,
Grzegorza Kołodziejczyka, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka oraz Sławomira Wróbla o treści:
„Rada Miasta uchwala: Zwiększyć dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli pracujących w tyskich
placówkach oświatowych do kwoty 300,00 zł brutto miesięcznie.
Prezydent miasta pan Andrzej Dziuba poinformował, że ta poprawka jest niezgodna z prawem, nie jest
możliwa do rozpatrzenia, ponieważ musiałaby określać konkretną kwotę i wskazać źródło pokrycia,
poprawka może być potraktowana jako wniosek, który zostanie omówiony w trakcie roku budżetowego.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zawnioskował o 5 min przerwy w celu uzupełnienia wniosku.
Prowadząca obrady ogłosiła przerwę.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna wznowiła obrady oraz skierowała
pytanie do autora poprawki czy pozostawia poprawkę w takiej formie czy też ją wycofuje.
Wnioskodawca wycofał poprawkę wnosząc o potraktowanie jej jako wniosek do budżetu.
Na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy radna Anita Skapczyk w imieniu Klubu
Radnych Prawa i Sprawiedliwości złożyła poprawkę do projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy
na 2019 rok – załącznik nr 29 do protokołu.
Poprawka do projektu uchwały złożona przez Radnych: Anitę Skapczyk, Aleksandrę Wysocką-Siembigę,
Grzegorza Kołodziejczyka, Jarosława Hajduka, Andrzeja Kściuczyka oraz Sławomira Wróbla o treści:
„Rada Miasta uchwala:
Dokonać zmian w zakresie wydatków Miasta Tychy.
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Zmniejszyć kwotę rekompensaty przekazywanej dla spółki Tyski Sport do wysokości z roku bieżącego
2018, a różnicę w kwocie: 1 038 000,00 przeznaczyć na:
˗ Kwota 400 000,00 zwiększenia dotacji dla klubów, stowarzyszeń sportowych działających
na terenie gminy Tychy do podziału pomiędzy te których przyznawane dotacje w ciągu roku
są mniejsze niż 50 000,00 zł;
˗ Kwota 138 000,00 na modernizację boiska do piłki nożnej na ulicy Katowickiej 241;
˗ Kwota 500 000,00 na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
na terenie Naszego Miasta.
Prezydent miasta pan Andrzej Dziuba poinformował, że Tyski Sport tak jak inne kluby składają wnioski
o dotacje oraz dofinansowanie wyznaczając kwotę. Wniosek o dotację został sporządzony w związku
ze wzrostem cen energii, ponieważ Tyski Sport zużywa dużo energii na oświetlenie stadionu, we wniosku
była również uwzględniona większa kwota na sport młodzieżowy.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Józef Twardzik oznajmił, że w dniu sesji budżetowej nie można
dokonać zmian, wprowadzić poprawek do budżetu miasta, ponieważ autorem projektu budżetu miasta
na 2019 rok jest Prezydent Miasta Tychy. Wszystkie zmiany są dokonywane w budżecie na wniosek
Prezydenta Miasta. Wniosek radnych może być złożony do Prezydenta, następnie zostanie
przeanalizowany, jeżeli będzie zasadny zostanie skierowany na Komisję Finansów Publicznych,
a następnie Rada Miasta podejmuje uchwałę o zmianach w budżecie. Radny przytoczył treść wyroku NSA:
Nie budzi wątpliwości także to, iż wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) przysługuje wyłączne prawo
przygotowania projektu uchwały budżetowej, a także wyłączna inicjatywa w sprawie zmiany tej uchwały.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Dariusz Wencepel poprosił o opinie prawną dot. powyższej kwestii.
Radca Prawny pan Mirosław Nosalik, przytoczył, że Pan Józef Twardzik odczytał sentencję wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w sposób wyraźny odniósł się do wyłącznych uprawnień
prezydenta, wójta, burmistrza, w zakresie sporządzenia projektu a następnie jego przedstawienia na sesji
rady miasta. Jest to czytelna sentencja nie budząca wątpliwości, która ma swoje źródło w art. 233 ustawy
o finansach publicznych. Można tą poprawkę potraktować jako wniosek, w sytuacji rocznego planu
budżetowego, kwestia jego zmiany w trakcie roku to otwarta dyskusja.
Radna Anita Skapczyk wycofała poprawkę wnosząc o potraktowanie jej jako wniosek do Prezydenta
Miasta do ewentualnej dyskusji i realizacji w trakcie roku budżetowego.
Pismo Przewodniczącej Rady Miasta przekazujące wnioski do Prezydenta Miasta Tychy stanowi załącznik
nr 30 do protokołu.
Wobec braku dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy
na lata 2019 – 2028 wraz z autopoprawką (załącznik nr 31 do protokołu):
za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/40/18 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok wraz z autopoprawką
(załącznik nr 32 do protokołu)::
za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/41/18 podjęto.
Prezydent Miasta Tychy pan Andrzej Dziuba, podziękował za jednomyślność, ten budżet jest bardzo
ambitny, wspólnym zadaniem jest zrobić wszystko, aby ten budżet zrealizować.
Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy –
załącznik nr 33 do protokołu. Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna przypomniała,
iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Samorządowych i wobec braku sprzeciwu nie został omówiony na sesji. Naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia pani Krystyna Rumieniuch zgłosiła autopoprawkę do przedmiotowego
projektu uchwały, który stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię
Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
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Uchwałę Nr III/42/18 podjęto.
Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy –
załącznik nr 35 do protokołu. Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna przypomniała,
iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Samorządowych i wobec braku sprzeciwu nie został omówiony na sesji. Wyniki konsultacji
stanowią załącznik nr 36 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/43/18 podjęto.
Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019 rok – załącznik nr 37 do protokołu. Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara
Konieczna przypomniała, iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji Porządku
Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych i wobec braku sprzeciwu nie został omówiony
na sesji.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/44/18 podjęto.
Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok –
załącznik nr 38 do protokołu. Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna przypomniała,
iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Samorządowych i wobec braku sprzeciwu nie został omówiony na sesji.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/45/18 podjęto.
Ad. 22.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach –
załącznik nr 39 do protokołu. Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna przypomniała,
iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw
Społecznych i Samorządowych oraz przez Komisję Finansów Publicznych, wobec braku sprzeciwu
nie został omówiony na sesji. Dyrektor Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” pani Iwona Gądzik zgłosiła
autopoprawki do projektów uchwał w punktach od 23 – 26.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/46/18 podjęto.
Ad. 23.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Tychach" – załącznik nr 40 do protokołu. Przewodnicząca Rady
Miasta pani Barbara Konieczna przypomniała, iż projekt uchwały był omawiany podczas posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych oraz przez Komisję
Finansów Publicznych, wobec braku sprzeciwu nie został omówiony na sesji. Dyrektor Placówki Pieczy
Zastępczej „Kwadrat” pani Iwona Gądzik zgłosiła autopoprawkę: w § 6 zmienić treść: Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/47/18 podjęto.

Ad. 24.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie "Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach" – załącznik nr 41 do protokołu. Dyrektor Placówki Pieczy
Zastępczej „Kwadrat” pani Iwona Gądzik zgłosiła autopoprawkę: w § 6 zmienić treść: Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/48/18 podjęto.
Ad. 25.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Tychach –
załącznik nr 42 do protokołu. Dyrektor Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” pani Iwona Gądzik zgłosiła
autopoprawkę: w § 3 zmienić treść: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/49/18 podjęto.
Ad. 26.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Tychach –
załącznik nr 43 do protokołu. Dyrektor Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” pani Iwona Gądzik zgłosiła
autopoprawkę: w § 3 zmienić treść: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/50/18 podjęto.
Ad. 27.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 20192023 – załącznik nr 44 do protokołu. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Marianna
Feith zgłosiła autopoprawkę: § 3. Otrzymuje brzmienie: Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc Uchwała
NR XLI/838/14 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 -2020. § 4. Otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Wyniki konsultacji stanowią załącznik nr 44a do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/51/18 podjęto.
Ad. 28.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 –
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moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych – załącznik nr 45 do protokołu. Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Marianna Feith zgłosiła autopoprawkę: § 3. Otrzymuje
brzmienie: Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc Uchwała NR XXXVIII/780/14 Rady Miasta Tychy z dnia
6 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata
2014-2020. § 4. Otrzymuje brzmienie: Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/52/18 podjęto.
Ad. 29.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Tychach – załącznik nr 46
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował,
że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/53/18 podjęto.
Ad. 30.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic
ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. – załącznik nr 47 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował,
że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/54/18 podjęto.
Ad. 31.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a Powiatem Pszczyńskim
dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła EwangelickoAugsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego wyznania – załącznik
nr 48 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował,
że przedmiotowe projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/55/18 podjęto.
Ad. 32.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy (na czas nieoznaczony) – załącznik nr 49 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/56/18 podjęto.
Ad. 33.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy (do 3 lat) – załącznik nr 50 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/57/18 podjęto.
Ad. 34.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż) – załącznik nr 51
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/58/18 podjęto.

Ad. 35.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako
działka nr 856/788 położona w Tychach przy ul. Jakuba oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi
na działce nr 856/788 – załącznik nr 52 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/59/18 podjęto.
Ad. 36.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków, na obszarze miasta Tychy – załącznik nr 53 do protokołu. Naczelnik Wydziału
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pani Magdalena Zdebel zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały, która stanowi załącznik nr 54 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/60/18 podjęto.
Ad. 37.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy
ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda
i Bpa. Burschego w Tychach - etap I – załącznik nr 55 do protokołu – przedstawiła pani Magdalena
Zdebel Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. Prezentacja dot. powyższego
projektu uchwały stanowi załącznik nr 56 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Prowadząca obrady poinformowała, iż nin. projekt uchwały przedstawiono radnym do uchwalenia wraz
z listą nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag. Lista nieuwzględnionych uwag została radnym
przekazana elektronicznie – załącznik nr 57 do protokołu.
Rada Miasta podejmując nin. uchwałę rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia tych uwag.
Jednoczesne podjęcie nin. uchwały i rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag nie oznacza
rozstrzygnięcia tych kwestii w jednym głosowaniu. Rada Miasta zobowiązana jest do poprzedzenia
aktu głosowania nad przedmiotowym projektem uchwały głosowaniem w sprawie uwzględnienia
bądź nieuwzględnienia poszczególnych uwag z przedstawionej radnym listy.
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W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła następujący sposób procedowania
w tym zakresie:
1. Prowadząca obrady odczyta numer uwagi, której treść znajduje się w materiałach dostarczonych
radnym w sposób określony Statutowo.
2. Następnie Prowadząca otworzy dyskusję nad każdą poszczególną uwagą.
3. Po zamknięciu dyskusji Przewodnicząca Rady Miasta przeprowadzi głosowanie nad każdą
poszczególną uwagą używając formuły: kto z państwa radnych jest za przyjęciem sposobu
rozpatrzenia uwagi nr …. przez Prezydenta Miasta, kto z państwa radnych jest przeciw,
kto z państwa radnych wstrzymał się od głosu.
Rada Miasta Tychy przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Miasta sposób procedowania
w kwestii nin. projektu uchwały.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 1. o treści: zmiana wskaźnika powierzchni
zabudowy w terenach o symbolach: UM3, UM4, UM5 do maksymalnie 73% – odrzucona w części.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 4 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 2. o treści: wyłączenie obowiązku wskazania
przez inwestora miejsc parkingowych na terenie działki objętej inwestycją – odrzucona.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 6 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 3. o treści: zapewnienie większej ilości
miejsc postojowych poprzez:
a)
powiększenie parkingu KS1 aż do krawędzi ulicy Braterskiej,
b)
stworzenie dodatkowego parkingu wydzielając część obszaru KDPL2,
– odrzucone
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 8 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 4. o treści: zapewnienie większej ilości
miejsc postojowych poprzez stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych na całym odcinku drogi
publicznej KDZ2 (ul. Bocheńskiego), poprzez zmianę organizacji ruchu, tworząc ulicę jednokierunkową
od strony ul. Damrota do ul. Kard. Hlonda – odrzucona jako bezprzedmiotowa.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 6 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 5. o treści: uwzględnienie istniejącego
elementu wystroju elewacji znajdującego się na budynku warzelni Huppmann II, w kontekście zapisów
dotyczących reklam na elewacjach – odrzucona jako bezzasadna.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 6 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 6. o treści: przykrycie Potoku Tyskiego,
na odcinku ulic Braterkiej - Bocheńskiego oraz Bocheńskiego - Sienkiewicza – odrzucone jako bezzasadne.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 7. o treści: przeznaczenie terenu pomiędzy
ul. Hlonda a Potokiem Tyskim na parking – odrzucona.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 8. o treści: uwzględnienie miejsc
postojowych dla kurierów i dostawców zlokalizowanych po wschodniej i zachodniej części rynku –
odrzucona.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 9. o treści: uwzględnienie w projekcie planu
istniejącego kiosku w terenie o symbolu ZP2 – odrzucona.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Następnie przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi nr: 10. o treści: umieszczenie zapisu
umożliwiającego lokalizację na terenach zieleni urządzonej, o symbolu ZP1 i ZP3 tężni solankowych –
odrzucona w części.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 6 radnych.
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Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia
przez Prezydenta Miasta uwag.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 4 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr III/61/18 podjęto.

nieuwzględnionych

Ad. 38.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/382/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2000 r.
w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach – załącznik nr 58 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/62/18 podjęto.
Ad. 39.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2019 – załącznik nr 59
do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/63/18 podjęto.
Ad. 40, 40a, 40b.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Gajdas poinformowała, iż w dniu 13 grudnia 2018 r.
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy członkowie Komisji zapoznali się i przyjęli
do wiadomości przedstawiony przez Naczelnika Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Tychy projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2019 – 2028 oraz projekt uchwały
w sprawie budżetu miasta Tychy na 2019 rok. Ponadto Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok, jednocześnie referująca zgłosiła
autopoprawki dotyczące: zmiany terminu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 kwietnia 2019 r.
na dzień 17 kwietnia 2019 r. oraz usunięcia z planu pracy Komisji Rewizyjnej tematu dotyczącego raportu
o stanie gminy. Komisja zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Tychy typując radną Patrycję Kosowską - Pawłowicz. Wolnych wniosków na Komisji
nie zgłoszono.
Radna Patrycja Kosowska-Pawłowicz wyraziła zgodę na kandydowanie na funkcję Sekretarza KR.
Projekt uchwały w sprawie wyboru Sekretarza Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy - załącznik nr 60
do protokołu.
Wobec braku kandydatów innych niż zaproponowana przez Komisję Rewizyjną radna Patrycja KosowskaPawłowicz przystąpiono do głosowania.
Głosowanie:
za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr III/64/18 podjęto.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - załącznik nr 61
do protokołu.
Głosowanie:
za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr III/65/18 podjęto.
Ad. 41.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Grzegorz Gwóźdź poinformował, że komisja odbyła
jedno organizacyjne posiedzenie. Do tej pory do komisji nie wpłynęła żadna skarga, wniosek ani petycja.
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Ad. 42.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta oraz informacja o działalności
Prezydenta za okres za okres od 23 listopada 2018 r. do 20 grudnia 2018 r. – załącznik nr 62 do
protokołu.
Następnie prezydent miasta pan Andrzej Dziuba przekazał informacje:
˗
o stopie bezrobocia oraz aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy;
˗
zakończonych inwestycjach: przebudowa parkingu wraz z chodnikami przy ul. Filaretów 69-73,
przebudowa ul. Junaków, budowa miejsc postojowych i chodnika przy ul. Jaśkowickiej, budowa
zatoki postojowej i chodnik przy ZS nr 9,
˗
w trakcie realizacji są następujące zadania: parking przy Szpitalu Megrez, przebudowa
ul. Paprocańskiej, przebudowa ul. Kopernika.
Z dniem 2 stycznia 2019r. nastąpi zmiana na stanowisku zastępcy prezydenta ds. Infrastruktury. Pana
Miłosza Steca zastąpi pani Aneta Moczkowska. Prezydent miasta pan Andrzej Dziuba podziękował panu
Miłoszowi Stecowi za współpracę.
Prezydent Miasta Tychy złożył wszystkim zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego 2019 Roku.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna złożyła również podziękowania za współpracę
dla zastępcy prezydenta ds. Infrastruktury pana Miłosza Steca.
Zastępca prezydenta ds. Społecznych pan Maciej Gramatyka zaprosił wszystkich na:
˗ Tyski Orszak Trzech Króli, który uformuje się 6 stycznia o godz. 12.45 na Rynku przed kościołem
św. Marii Magdaleny;
˗ XXVIII Tyskie Wieczory Kolędowe, które rozpoczną się 5 stycznia w Tychach.
Pan Maciej Gramatyka przekazał informacje o:
˗ Jarmarku Bożonarodzeniowym. Podczas Jarmarku wyłoniono laureatów Tyskiego Banku Kultury;
˗ Klubie Seniora Plus, który zacznie funkcjonować od 2 stycznia 2019 r.
Pan Maciej Gramatyka złożył życzenia wszystkiego dobrego na Święta oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Prezydent miasta pan Andrzej Dziuba, poinformował również, że wpłynął do niego wniosek radnej Urszuli
Paździorek-Pawlik jak również wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości o przyznanie nagrody
oraz zorganizowanie koncertu Mateusza Krzyżowskiego. Prezydent potraktował wnioski, jako zgłoszenie
kandydatury Mateusza Krzyżowskiego do Nagrody Prezydenta Miasta Tychy w dziedzinie kultury, która
przyznawana jest w maju, na koncercie promocyjnym. Koncert Aukso i Mateusza Krzyżowskiego jest
w trakcie organizacji.
Zastępca prezydenta ds. Infrastruktury pan Miłosz Stec podziękował za współpracę, za znakomite relacje,
za okazaną życzliwość oraz atmosferę, wyrażając nadzieję na kontynuację współpracy w nowym roku.
Ad. 42a.
Ocena stanu zabezpieczenia powodziowego w roku 2018 w mieście Tychy oraz przedstawiona
przez pana Janusza Sojkę naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego prezentacja
stanowią załączniki nr 63 i 64 do protokołu. Odbyła się dyskusja w temacie oceny stanu zabezpieczenia
powodziowego.
Ad. 43.
Radni: Anita Skapczyk, Aleksandra Wysocka-Siembiga, Grzegorz Kołodziejczyk, Andrzej
Kściuczyk, Jarosław Hajduk, Sławomir Wróbel złożyli do Przewodniczącej Rady Miasta interpelacje:
 w sprawie obniżenia stawek dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Parku Wodnym Tychy – załącznik
nr 65 do protokołu;
 w sprawie nie realizacji zajęć dodatkowych dla ucznia z orzeczeniem w Szkole Podstawowej nr 22
w Tychach – załącznik nr 66 do protokołu;
 w sprawie montażu zadaszenia na peronie nr 3 stacji PKP Tychy Główne – załącznik nr 67
do protokołu;
 w sprawie budowy sali gimnastycznej będącej łącznikiem budynków ZSP nr 3 w Tychach wraz
z remontem placówki – załącznik nr 68 do protokołu;
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w sprawie zwiększenia dopłat do wymiany kotłów centralnego ogrzewania – załącznik nr 69
do protokołu;
w sprawie akcji informacyjnej dla tyskich przedsiębiorców odnośnie do możliwości obniżenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 70 do protokołu.

Ad 44.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od dnia 22 listopada 2018 r. stanowi
załącznik nr 71 oraz 72 do protokołu.
Ad 45.
Radna Lidia Gajdas w imieniu Klubu Inicjatywa Tyska, złożyła wszystkim mieszkańcom Tychów
najserdeczniejsze życzenia, błogosławionych, spokojnych Świąt, wyciszenia a na nadchodzący Nowy Rok
pogody ducha.
Radna Urszula Paździorek-Pawlik podziękowała organizatorom Jadłodzielni, wyrażając radość
z tak wspaniałej inicjatywy.
Radna Anita Skapczyk w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości złożyła życzenia zdrowych, wesołych,
spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna przekazała podziękowanie od Wójta Gminy
Chojnice Zbigniewa Szczepańskiego za pomoc w odbudowaniu drogi gminnej, która została zniszczona
w wyniku nawałnicy. Prowadząca obrady poinformowała również, że wpłynęła do Rady Miasta Tychy
Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi wyrażająca stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi, apel do Prezesa rady
Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przewidywanego wzrostu kosztów zakupu energii
elektrycznej dla Miasta Łodzi oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. W związku z apelem, pani
Barbara Konieczna zaprosiła przewodniczących Klubów Radnych na spotkanie w styczniu
dot. przedmiotowego tematu.
Radny Wojciech Czarnota podziękował zastępcy prezydenta ds. Infrastruktury panu Miłoszowi Stecowi,
za lata współpracy, za życzliwość i za merytoryczną pomoc. Radny złożył życzenia spokojnych, radosnych
Świąt, wyciszenia, spędzenia czasu w gronie rodzinnym, nabrania sił oraz pozytywnego nastroju
na następnych posiedzeniach Rady wspólnie szukając rozwiązań dla Tychów.
Ad. 46.
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta złożyła wszystkim zgromadzonym życzenia
z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, a także wobec zrealizowania
40
porządku obrad o godz. 18 zamknęła posiedzenie Rady Miasta słowami: „Zamykam posiedzenie Rady
Miasta Tychy”.
Zgodnie z przepisami § 18 ust. 2 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy, nośnik informacji
z nagraniem z sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 73 do protokołu.
Zgodnie z § 25 ust. 4 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy, wyniki głosowania jawnego zamieszcza
się w protokole z sesji poprzez załączenie wydruku z głosowania.
Wyniki głosowań jawnych stanowią załącznik nr 74 do protokołu.
Dyżury radnych na Styczeń 2019 r. stanowią załącznik nr 75 do protokołu.
Załączniki: 75 szt.

Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.
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