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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.VII.2019
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się w dniu 25 kwietnia 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy.
W obradach udział wzięli:
 Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta, pani Aneta Moczkowska zastępca prezydenta
ds. Infrastruktury, pan Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. Społecznych, pan Igor
Śmietański zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, pani Aneta Luboń-Stysiak
sekretarz Miasta Tychy, 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
(lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).
Na wstępie radny Krzysztof Król gratulując zdobycia czwartego w historii klubu Mistrzostwa Polski przez
hokeistów GKS Tychy, w imieniu radnych, złożył na ręce Prezydenta Miasta pana Andrzeja Dziuby wniosek
o przyznanie drużynie hokejowej nagrody finansowej oraz o docenienie pracowników Tyskiego Sportu S.A.,
którzy przyczynili się wygranej. Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba również pogratulował wygranej.
Prezydent podziękował również za reprezentowanie miasta na arenie najlepszych hokejowych drużyn
Europy.
Kapitan, Michał Kotlorz, podziękował Prezydentowi miasta oraz radnym za wsparcie oraz zapewnił,
że drużyna będzie się starała o dalsze sukcesy oraz o kolejne mistrzostwo.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Józef Twardzik przeprosił radnego Grzegorza Kołodziejczyka
za wypowiedziane słowa podczas sesji 28 marca 2019 r.
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Czas rozpoczęcia - godz. 13 .
Porządek dzienny posiedzenia: - załącznik nr 3 do protokołu.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Anna”.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Family”.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1”.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Mąkołowiec”.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Suble-Glinka”.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2019 – 2028.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 21.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia
26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji
tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Tychy.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2019-2021 w mieście Tychy”.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom
z
uwzględnieniem
planu
finansowego
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2019 roku.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2019.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy
użytkowania gruntu.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych miasta
Tychy.
23. 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.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 –
2023.
25. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
25a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowania klubów sportowych
w Tychach.
26. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
27. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy
oraz informacja o działalności Prezydenta za okres od 29 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.
27a. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
28. Interpelacje radnych.
29. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
30. Wolne wnioski i informacje.
31. Zamknięcie sesji.
16.

Ad 1.
30
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta o godz. 13 otworzyła i poprowadziła 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, a następnie
przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadząca obrady zaproponowała zmiany w porządku obrad:
 na wniosek Prezydenta Miasta Tychy do porządku obrad wprowadza się punkt 23a w brzmieniu:
23a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora
Prokuratury Okręgowej w Katowicach na Uchwałę Nr III/63/2018 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. 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.
Radna Anita Skapczyk w imieniu Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość na podstawie Regulaminu Obrad
Rady Miasta Tychy stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Tychy § 11, pkt 2 złożyła wniosek o zmianę
porządku obrad oraz wprowadzenie pod głosowanie Rady wniosku o odwołanie Radnego Józefa Twardzika
z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy. Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna poinformowała, że wniosek przyjmuje, natomiast
głosowanie odbędzie się na sesji w maju, ponieważ zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad wprowadzeniem do porządku obrad punktu 23a:
za – 16 radnych, przeciw- 8 radnych, wstrzymało się – 0.
Porządek obrad przyjął formę jak niżej:
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Otwarcie sesji.
Porządek dzienny sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 28 marca 2019 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Anna”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Family”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Mąkołowiec”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Suble-Glinka”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Żwaków”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2019 – 2028.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia
26 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji
tego obowiązku oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych
stanowisk nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2019-2021 w mieście Tychy”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na
terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
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 bezprzetargowe zawarcie umowy
użytkowania gruntu.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych miasta
Tychy.
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.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury
Okręgowej w Katowicach na Uchwałę Nr III/63/2018 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r.
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.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 –
2023.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowania klubów sportowych
w Tychach.
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 29 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
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.
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Ad. 3.
Uwag do protokołu nie zgłoszono. Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu
28 marca 2019 r. Rada Miasta przyjęła.
Ad. 4.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Anna”– załącznik nr 5 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 – 23 radnych, przeciw - 1 radny, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr VII/120/19 podjęto.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Family”– załącznik nr 6 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 – 23 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr VII/121/19 podjęto.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Glinka 1” – załącznik nr 7 do protokołu. Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna Urszula PaździorekPawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr VII/122/19 podjęto.
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Mąkołowiec” – załącznik nr 8 do protokołu. Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna Urszula PaździorekPawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/123/19 podjęto.
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Stare Tychy” – załącznik nr 9 do protokołu. Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna Urszula PaździorekPawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr VII/124/19 podjęto.
Ad. 9.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Suble-Glinka” – załącznik nr 10 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 – 23 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr VII/125/19 podjęto.
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie Statutu Osiedla Żwaków” – załącznik nr 11 do protokołu. Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna Urszula PaździorekPawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw - 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr VII/126/19 podjęto.
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Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektów Statutu Osiedla „Anna”, „Glinka 1”, „Stare
Tychy”, „Suble-Glinka” stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Raport z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektów Statut Osiedla „Family”, „Żwaków”,
„Mąkołowiec” stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Ad. 11 oraz 12.
Projekty uchwał w sprawie:

zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 rok – załącznik nr 14 do protokołu,

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019–2028 – załącznik nr 15
do protokołu,
omówiła pani Urszula Dryka skarbnik miasta.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. stanowi
załącznik nr 16 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
iż projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie
na 2019 rok: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr VII/127/19 podjęto.

zmian

uchwały

budżetowej

miasta

Tychy

Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy
na lata 2019–2028: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr VII/128/19 podjęto.
Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Przedszkolu nr 21 – załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/129/19 podjęto.
Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Tychach – załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/130/19 podjęto.
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/775/18 Rady Miasta Tychy z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, zasad zwalniania z realizacji tego obowiązku
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy
– załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/131/19 podjęto.
Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2019-2021
w mieście Tychy” – załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
iż projekt uchwały uzyskały pozytywną opinię komisji.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/132/19 podjęto.
Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku – załącznik nr 22
do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
iż projekt uchwały uzyskały pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/133/19 podjęto.
Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta
Tychy na rok 2019 – załącznik nr 23 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 VII/134/19 podjęto.
Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy (do 3 lat) – załącznik nr 24 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, iż projekt uchwały
uzyskały pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/135/19 podjęto.
Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących
własność Gminy (na czas nieoznaczony) – załącznik nr 25 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, iż projekt uchwały
uzyskały pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/136/19 podjęto.
Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy użytkowania gruntu –
załącznik nr 26 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, iż projekt uchwały
uzyskały pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/137/19 podjęto.
Ad. 22.
Projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych miasta Tychy – załącznik
nr 27 do protokołu. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki pani Magdalena Zdebel
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poinformowała, że podstawą do podjęcia przez Radę Miasta Tychy uchwały w sprawie określenia lokalnych
standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie miasta Tychy jest
art. 19 Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych
oraz inwestycji towarzyszących, zwanej dalej „specustawą mieszkaniową”. Ustawodawca umożliwił radzie
gminy doprecyzowanie w drodze uchwały niektórych wskaźników i parametrów urbanistycznych, których
spełnienie jest niezbędne, aby możliwa była realizacja inwestycji w trybie określonym specustawą
mieszkaniową. Ponadto, uznano za zasadne określenie dla inwestycji mieszkaniowych wymagań odnośnie
minimalnej liczby miejsc postojowych. Praktyką, stosowaną podczas sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego oraz ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
jest wymaganie od inwestorów lub wnioskodawców zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych
dla samochodów. W związku z tym, za usprawiedliwione uznano uwzględnienie podobnych zapisów
w lokalnych standardach urbanistycznych, wraz z wymogiem zapewnienia tych miejsc na terenie inwestycji.
Artykuł 19 specustawy mieszkaniowej upoważnia także radę gminy do ustalenia w niniejszej Uchwale
obowiązku dostępu inwestycji mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej na zasadach wynikających z Prawa
energetycznego. Skorzystanie z tej możliwości przyniesie wymierne korzyści, w postaci większej liczby
użytkowników, korzystających z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz mniejszej liczby indywidualnych
konwencjonalnych źródeł energii. Niniejsza Uchwała ma na celu przekierowanie ewentualnych inwestycji
mieszkaniowych na tereny najlepiej do tego przygotowane, jeżeli chodzi o infrastrukturę społeczną,
techniczną oraz dostępność komunikacyjną. Przyjęte w niniejszej uchwale uregulowania mają zastosowanie
jedynie do inwestycji prowadzonych w trybie specustawy mieszkaniowej. W związku z powyższym podjęcie
Uchwały jest uzasadnione. Realizacja uchwały nie rodzi skutków finansowych i nie wymaga planowania
specjalnych środków budżetowych. Prezentacja stanowi załącznik nr 28 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 VII/138/19 podjęto.
Ad. 23.
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 29
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, iż projekt uchwały
uzyskały pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/139/19 podjęto.
Ad. 23a.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Prokuratora Prokuratury Okręgowej
w Katowicach na Uchwałę Nr III/63/2018 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018 r. 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 30 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt uchwały
uzyskały pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/140/19 podjęto.
Ad. 24.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023 – załącznik nr 31 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 VII/141/19 podjęto.
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Ad 25 oraz 25a.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Gajdas poinformowała, że 17 kwietnia 2019 r. na I części
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedziami
na wystąpienie Komisji Rewizyjnej z dnia 26 marca 2019 r. do Prezydenta Miasta Tychy w sprawie
udostępnienia umów reklamowych i usług barterowych w związku z rozpatrywanym wystąpieniem
Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 10 stycznia 2019 r. do Rady Miasta Tychy. Odpowiedzi
dotyczyły przedstawienia zasad finansowania przez spółki, klubów sportowych w Tychach
oraz przedstawienia umów dotyczących działań promocyjno-reklamowych, a zawartych pomiędzy Spółkami
a Spółką Tyski Sport S.A. Do Komisji Rewizyjnej wpłynęły wyjaśnienia i umowy:
- Master Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach,
- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach,
- Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach.
18 kwietnia 2019 r. odbyła się II część posiedzenia Komisji Rewizyjnej podczas, której komisja przyjęła
protokół z kontroli przeprowadzonej w sprawie wystąpienia CBA co do nieprawidłowości w finansowaniu
klubów sportowych w Tychach, tym samym głosując jednogłośnie nad opinią Komisji wyrażoną
w przedłożonym Radzie Miasta projekcie uchwały „w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowania
klubów sportowych w Tychach”. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych informacja zawarta
w anonimizowanym piśmie dołączonym do wystąpienia Centralnego Biura Antykorupcyjnego dot. „karuzeli
pozwalającej na przelewanie pieniędzy między spółkami” nie została potwierdzona. Otrzymane pisemne
wyjaśnienia jednoznacznie wskazują, iż współpraca pomiędzy spółkami przebiega zgodnie
z obowiązującym prawem oraz w sposób transparentny i jest dopuszczalną działalnością promocyjnoreklamową realizowaną w różnych formach prawnych z wykorzystaniem posiadanych środków finansowych
przeznaczonych na działalność statutową. Wolnych wniosków na Komisji nie zgłoszono.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok - załącznik nr 32
do protokołu.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VII/142/18 podjęto.
Ad. 26.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji Grzegorz Gwóźdź poinformował, że w okresie
międzysesyjnym nie wpłynęły nowe skargi, wnioski czy petycje. Komisja pracuje nad dwiema skargami
przedstawionymi podczas sesji w marcu. Być może w maju komisja zakończy prace nad przynajmniej jedną
z nich.
Ad. 27.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta oraz informacja o działalności
Prezydenta za okres za okres od 29 marca 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. – załącznik nr 33 do protokołu.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba przekazał następujące informacje:
˗ od 1 kwietnia 2019 r. pani Anna Syska jest Miejskim Konserwatorem Zabytków w Tychach.
Wcześniej funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków pełniła Maria Bachniak, która przeszła
na emeryturę;
˗ o realizacji inwestycji drogowych oraz informację dotycząca zadań inwestycyjnych realizowanych
w roku 2019 przez MZBM w Tychach;
˗ problemach związanych z transportem publicznym, kierowcy PKM-ów w województwie śląskim
domagają się podwyżek;
˗ o zmianach w organizacji ruchu dotyczących ruchu tranzytowego przecinającego Katowice,
rozpocznie się kolejny etap prac przy potężnej przebudowie węzła drogowego – skrzyżowania
dróg DK86 oraz DK81 (czyli ul. Pszczyńskiej oraz ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach.
Zastępca prezydenta ds. Społecznych pan Maciej Gramatyka poinformował o:
˗ zawieszeniu strajku przez nauczycieli (od soboty tj. 27 kwietnia br.);
˗ odbytych konferencjach klasyfikacyjnych w tyskich szkołach;
˗ terminie wręczenia świadectw;
˗ raporcie w sprawie sytuacji dot. strajku nauczycieli w Tychach;
˗ zainteresowaniu mieszkańców ofertą miasta w zakresie dodatkowych bezpłatnych zajęć
kulturalnych i sportowych podczas trwania ogólnopolskiego strajku nauczycieli;
˗ konkursach na dyrektorów placówek oświatowych.
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Prezydent miasta Andrzej Dziuba zaprosił na uroczystości:
 1 maja jest 15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej, o godzinie 12:00 obchody rozpoczną
się na placu Baczyńskiego od odśpiewania hymnu Unii Europejskiej przez mieszkańców wspólnie
z katowickim Chórem Uniwersytetu Ekonomicznego. O godzinie 16:00 obchody przeniosą się
do kościoła pw. św. Marii Magdaleny, gdzie tyszanie będą mieli okazję usłyszeć uważaną
za największe dzieło muzyki religijnej - "Wielką Mszę h-moll". Dzieło Johanna Sebastiana Bacha
wykonają wspomniany wcześniej katowicki Chór Uniwersytetu Ekonomicznego, Chór Muzycznych
Spotkań w Loarze oraz Gliwicka Orkiestra Kameralna.
 Tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego
rozpocznie uroczysta msza w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Tychach. O godz. 12.00
odbędzie się uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny w parafii pod wezwaniem św. Marii
Magdaleny w Tychach, o godz. 13:15 przemarsz spod kościoła na Plac Wolności prowadzony
przez Orkiestrę Dętą KWK PIAST, 13:30 uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańca
Śląskiego na Placu Wolności a o godz. 15:00 nastąpi uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem
Powstańców Śląskich w Czułowie (ul. Katowicka).
Informacja o uroczystościach stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
W temacie sprawozdań odbyła się dyskusja.
Zapis dokonany na wniosek radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożony jako uwaga do protokołu w
dniu 30 maja 2019 r.:
Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga wyraziła swoją dezaprobatę odnośnie do braku przedstawiciela
Prezydenta Miasta na uroczystościach 9. rocznicy Katastrofy pod Smoleńskiem odbywających się na
skwerze im. Marii i Lecha Kaczyńskich oraz odnośnie do bałaganu panującego na ww. skwerze.
Ad. 27a.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przedstawiła Dyrektor
MOPS pani Marianna Feith, sprawozdanie stanowi załącznik nr 35 do protokołu.
Ad. 28.
Radni: Anita Skapczyk, Aleksandra Wysocka-Siembiga, Iwona Oleksiak, Grzegorz Kołodziejczyk,
Andrzej Kściuczyk, Jarosław Hajduk, Sławomir Wróbel, Marek Gołosz złożyli do Przewodniczącej Rady
Miasta interpelację w sprawie ponownej interpelacji w sprawie planowanej budowy Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w dzielnicy Mąkołowiec – załącznik nr 36 do protokołu.
Radne: Karolina Chemicz-Pałys, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Aleksandra Pabian oraz Anna
Krzystyniak złożyły do Przewodniczącej Rady Miasta interpelację w sprawie przedwczesnego koszenia
mniszka lekarskiego – załącznik nr 37 do protokołu.
Radne: Karolina Chemicz-Pałys, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Aleksandra Pabian oraz Anna
Krzystyniak złożyły do Przewodniczącej Rady Miasta interpelację w sprawie przedstawienia informacji
o planowanej wycince drzew i nowych nasadzeniach w mieście Tychy – załącznik nr 38 do protokołu.
Ad 29.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od dnia 28 marca 2019 r. stanowi
załącznik nr 39 oraz 40 do protokołu.
Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga poinformowała, że odpowiedzi niektórych wydziałów
nie są wyczerpujące. M.in. odpowiedź Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz Miejskiego
Centrum Oświaty w sprawie interpelacji dot. planowanej budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w dzielnicy Mąkołowiec.
Ad 30.
Radni poruszyli tematy:
 zaproszenia na Komisję Finansów Publicznych przedstawicieli Tyskiego Sportu S.A.;
 dotacji od Województwa Śląskiego dla Megrez Szpital Wojewódzki w wysokości 5,2 mln zł;
 sytuacji pomiędzy Tyskim Sportem S.A. a Akademią Piłki Nożnej GKS Tychy.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-04-23 20:24:48

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=463081

Radna Anita Skapczyk odczytała wniosek o odwołanie radnego Józefa Twardzika z funkcji
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy.
Pismo informujące o obecności przedstawicieli spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Tychy
w posiedzeniach Komisji Rady Miasta Tychy stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Zapis dokonany na wniosek radnej Aleksandry Wysockiej-Siembigi złożony jako uwaga do protokołu w
dniu 30 maja 2019 r.:
Radny Marek Gołosz podziękował wszystkim nauczycielom, którzy przerwali strajk na czas egzaminów
ósmoklasisty oraz gimnazjalnych lub od początku nie brali udziału w strajku. Zdaniem radnego nauczyciele
ci zachowali się jak trzeba, należy im się szacunek i podziękowanie za to.
Ad. 31.
Wobec zrealizowania porządku obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta
25
o godz. 15 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 42 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 43 do protokołu.
Dyżury radnych na Maj 2019 r. stanowią załącznik nr 44 do protokołu.
Załączniki: 44 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska
Katarzyna Harmansa
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