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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.VIII.2019
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się w dniu 30 maja 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy.
W obradach udział wzięli:
 Andrzej Dziuba prezydent miasta, Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych,
 Igor Śmietański zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, Aneta Luboń-Stysiak
sekretarz Miasta Tychy, 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
(listy obecności gości stanowią załączniki nr 2÷3 do protokołu).
30

Czas rozpoczęcia - godz. 13 .
Porządek dzienny posiedzenia: - załącznik nr 4 do protokołu.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 25 kwietnia 2019 r.
4.
Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2018 rok.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za
okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta
Tychy w 2018 r.
9.
Wniosek Radnych Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie odwołania radnego Józefa Twardzika z
funkcji Wiceprzewodniczącego rady Miasta.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20
grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w
2019 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
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 przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie miasta Tychy.
14. 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 II.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
energetycznego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024.
20. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
21. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
21a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
Tychy.
21b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 22 w Tychach.
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 26 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.
22a. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi w
roku 2018”.
23. Interpelacje radnych.
24. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
25. Wolne wnioski i informacje.
26. Zamknięcie sesji.
22.

Ad 1.

00

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 nie wprowadziła żadnych zmian do porządku obrad. Wobec tego porządek
obrad przyjął formę jak wyżej.
Ad. 3.
Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga zgłosiła uwagi do protokołu. Uzupełniony protokół z dnia
25 kwietnia 2019 r. zostanie przyjęty na kolejnej sesji Rady Miasta Tychy.
Ad. 4.
Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2018 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta w formie prezentacji stanowi załącznik nr 6 do
protokołu.
Informacje, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz informacja, która ukazała się w prasie dot.
raportu stanowią załączniki nr 7 i 8 do protokołu.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 8 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr VIII/143/19 podjęto.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – załącznik nr 10 do protokołu – omówił pan
Andrzej Dziuba prezydent miasta.
Sprawozdanie finansowe miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Wydruk prezentacji przedstawionej przez Prezydenta Miasta wraz z częścią opisową stanowią załączniki
nr 12 i 13 do protokołu.
Sprawozdania finansowe stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
Korekta do sprawozdań finansowych stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Bilans z wykonania budżetu za 2018 r. stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/104/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tychy
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
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Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Lidia Gajdas poinformowała, że projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 8 radnych.
Uchwałę Nr VIII/144/19 podjęto.
Ad. 7.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku – załącznik nr 19 do protokołu – omówiła pani Lidia
Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za okres działalności
od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w zakresie wykonania budżetu miasta stanowi załącznik nr 20
do protokołu. Nin. wniosek został przyjęty przez Komisję Rewizyjną jednogłośnie.
Pisma przekazujące nin. wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz RIO stanowią
załączniki nr 21, 22 i 23 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/125/2019 z dnia 14 maja 2019 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 8 radnych, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr VIII/145/19 podjęto.
Następnie Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad przystąpiono do dalszej realizacji porządku obrad.
Ad. 8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy w 2018
r. stanowi załącznik nr 25 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 VIII/146/19 podjęto.
Ad. 9.
Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna poinformowała, że na poprzedniej sesji Rady
Miasta wpłynął wniosek Radnych Klubu Prawo i Sprawiedliwość o odwołanie radnego Józefa Twardzika z
funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta – załącznik nr 26 do protokołu. Wniosek spełnia wymogi
formalne tzn. zawiera podpisy co najmniej ¼ składu Rady oraz opatrzony jest podpisami wnioskodawców.
Zgodnie z art. 21 ustawy o samorządzie gminnym Wiceprzewodniczący Rady mogą być odwoływani z
inicjatywy Rady, Rada może dokonywać zmian na stanowiskach Wiceprzewodniczących Rady w toku
kadencji w trybie właściwym dla ich wyboru tj. bezwzględną ilością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna
powołana spośród radnych. Do komisji skrutacyjnej Przewodnicząca Rady zaproponowała radnych:
 Michała Kasperczyka – radny wyraził zgodę,
 Grzegorza Gwoździa – radny wyraził zgodę,
 Andrzeja Kściuczyka – radny wyraził zgodę.
Przewodnicząca poddała pod głosowanie wyżej zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej: za –
jednogłośnie.
Po sprawdzeniu urny oraz wydaniu komisji skrutacyjnej przez pracowników Wydziału Obsługi Rady Miasta
kart do głosowania tajnego Prowadząca obrady odczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych,
którym członkowie Komisji Skrutacyjnej wręczali sporządzone karty do głosowania. Następnie przystąpiono
do aktu głosowania, po którym lista obecności została ponownie odczytana przez Prowadzącą obrady
i kolejno wyczytywani radni wrzucali karty do głosowania do urny.
Na czas zliczania głosów i sporządzenia protokołu Prowadząca obrady ogłosiła 5. minutową przerwę. Po
przerwie Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna wznowiła obrady.
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Po wznowieniu obrad Prowadząca obrady poprosiła członka Komisji Skrutacyjnej o odczytanie protokołu
Komisji Skrutacyjnej powołanej do ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie odwołania radnego
Józefa Twardzika z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
Radny Michał Kasperczyk odczytał protokół sporządzony przez komisję skrutacyjną informując, że:
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) radny Michał Kasperczyk,
2) radny Grzegorz Gwóźdź,
3) radny Andrzej Kściuczyk
stwierdza, że:
a) na sesji, zgodnie z listą obecności, obecnych było 25 radnych,
b) wydanych zostało 25 kart do głosowania,
c) oddano 25 kart do głosowania, w tym kart nieważnych 0,
d) za odwołaniem pana Józefa Twardzika z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy głosowało 8
radnych, przeciw głosowało 17 radnych, od głosu wstrzymało się 0.
W związku z powyższym Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego pan
Józef Twardzik nie został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy.
Po odczytaniu protokołu Komisja dokonała zniszczenia policzonych kart do głosowania – zgodnie z § 25,
pkt. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 0150/II/10/02
Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Woj. Śląskiego Nr 754 z dnia 1 lutego 2018 r.
Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 27 do protokołu podpisali wszyscy członkowie
Komisji Skrutacyjnej.
Ad. 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/39/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia 2018
r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2019 roku z budżetu
miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach – załącznik nr 28 do protokołu
– omówiła pani Urszula Dryka skarbnik miasta.
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 VIII/147/19 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. – załącznik nr 29
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 30 do protokołu.
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 VIII/148/19 podjęto
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019–
2028 – załącznik nr 31 do protokołu – omówiła pani Urszula Dryka skarbnik miasta.
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 VIII/149/19 podjęto
Ad. 13.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży na terenie miasta Tychy stanowi załącznik nr 32 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 VIII/150/19 podjęto.
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Ad. 14.
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 II stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji na wniosek radnego Grzegorza Kołodziejczyka Prowadząca obrady ogłosiła 5.
minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 8 radnych, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr VIII/151/19 podjęto.
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
rejonie ulic: Lokalnej, Serdecznej, linii kolejowej oraz doliny Potoku Tyskiego w Tychach stanowi załącznik
nr 35 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji 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 37 do protokołu.
Wobec braku dyskusji nad uwagami Przewodnicząca poinformowała, że 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. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady Miasta przedstawiła następujący sposób
procedowania w tym zakresie:
 Prowadząca obrady odczyta numer uwagi, której treść znajduje się w materiałach.
 Przedmiotowa uwaga zostanie omówiona przez osobę referującą.
 Następnie przeprowadzone zostanie 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 Przewodniczącego Rady Miasta sposób procedowania
w kwestii nin. projektu uchwały.
Następnie przystąpiono do omówienia uwagi nr: 1.
4 uwagi dotyczące przeznaczenia leśnego lub poszerzenia terenów zieleni do konkretnej wielkości –
przyjęte w części.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uwaga nr 2.
Uwaga dotycząca dokładnego opisania budynków związanych z gospodarką odpadami – odrzucona.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uwaga nr 3.
Uwaga dotycząca nakazu zabudowy siatek wyłapujących na ogrodzeniu – odrzucona.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uwaga nr 4.
Uwaga dotycząca wprowadzenia możliwości powstania kotłowni CO dla przyległych terenów – odrzucona.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uwaga nr 5.
Uwaga dotycząca zwrócenia uwagi na zabezpieczenie wód gruntowych budowlaną – odrzucona.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
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Uwaga nr 6.
Uwaga dotycząca nakazu wykonania nasadzeń drzew – odrzucona.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uwaga nr 7.
Uwaga dotycząca konieczności retencji na terenie objętym planem, ograniczenie odprowadzania ścieków
deszczowych do kanalizacji deszczowej – odrzucona.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uwaga nr 8.
Uwaga dotycząca umożliwienia stosowania dachów zielonych – odrzucona.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 8 radnych.
Uwaga nr 9.
Uwaga dotycząca nakazu ograniczenia emisji wyziewów do atmosfery i zabezpieczenie wydostawania się
fetoru na zewnątrz – odrzucona.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 10 radnych.
Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta uwag.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uchwałę Nr VIII/152/19 podjęto.
Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (do 3 lat) stanowi załącznik nr 38 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 VIII/153/19 podjęto.
Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony) stanowi załącznik nr 39 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 VIII/154/19 podjęto.
Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego
stanowi załącznik nr 40 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 VIII/155/19 podjęto.
Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 stanowi załącznik nr 41 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.
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Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VIII/156/19 podjęto.
Ad. 20.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Lidia Gajdas poinformowała, ze komisji w okresie
międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym przyjęła wniosek o udzielenie absolutorium
Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz zaopiniowała
jednogłośnie projekty uchwały w sprawie:
 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2018 rok,
 udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31
grudnia 2018 roku.
Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
Ad. 21, 21a, 21b.
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła dwa posiedzenia. Wpłynęła jedna nowa skarga.
Komisja zajmowała się także dwoma wcześniejszymi skargami. Efektem tej pracy są dwa projekty uchwał.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy stanowi załącznik
nr 42 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił autopoprawkę do nin. projektu uchwały. Projekt wraz z
autopoprawką stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr VIII/157/19 podjęto.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 w
Tychach stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 7 radnych wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr VIII/158/19 podjęto.
Ad 22.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 45 do
protokołu.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 stopie bezrobocia w Tychach,
 inwestycjach prowadzonych na terenie miasta,
 koncertach i spotkaniach z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów w Polsce.
Prezydent zaprosił radnych na Galę Nagród Prezydenta Miasta Tychy w Dziedzinie Kultury i Sportu, która
odbędzie się 13 czerwca 2019 r. oraz na Dzień Zdrowia na placu Baczyńskiego 16 czerwca br.
Ad. 22a.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi w
roku 2018” stanowi załącznik nr 46 i 47 do protokołu.
Ad. 23.
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 tygodnika ECHO – załącznik nr 48 do protokołu.
Ad 24.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 49 do protokołu.
Ad 25.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że:
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rozpoczął się nabór na ławników kadencji 2020-2023. Informacja dotycząca wyborów została
zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Tychy, na stronach Biuletynu Informacji
Publicznej oraz ukaże się w prasie lokalnej,
radni otrzymali na tablety życzenia przesłane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudę z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego – załącznik nr 50 do protokołu.

Ad. 26.
Wobec zrealizowania porządku obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta
10
o godz. 17 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 51 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 52 do protokołu.
Dyżury radnych na czerwiec 2019 r. stanowią załącznik nr 53 do protokołu.
Załączniki: 53 szt.
Protokół sporządziła:
Katarzyna Harmansa
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