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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.X.2019
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy.
W obradach udział wzięli:
 Andrzej Dziuba prezydent miasta, Aneta Moczkowska zastępca prezydenta ds. infrastruktury,
Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych, Igor Śmietański zastępca prezydenta
ds. gospodarki przestrzennej, Urszula Dryka skarbnik Miasta Tychy, Aneta Luboń-Stysiak
sekretarz miasta.
 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÷4 do protokołu).
30

Czas rozpoczęcia - godz. 13 .
Porządek dzienny posiedzenia: - załącznik nr 5 do protokołu.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 27 czerwca 2019 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach
oraz Sądu Rejonowego w Tychach.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2019-2028.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin
zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia
rodzinnego.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o
nazwie „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Tychach” oraz nadania Statutu.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o
nazwie „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach” oraz nadania Statutu.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al.
Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (do 3 lat).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
położonej w Tychach przy ul. Powstańców.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 786/475, położonej w Tychach przy ul. Jurajskiej oraz
wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa
rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 786/475.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz
wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa
rzeczowego tj. służebności drogi na działce nr 1651/65.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr
1090/722 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr
1092/723 położonej przy ul. Serdecznej w Tychach, obciążonej hipoteką.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia
29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla
operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i
zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
23. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
24. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
Tychy.
25. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 28 czerwca 2019 r. do 29 sierpnia 2019 r.
26. Interpelacje radnych.
27. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
28. Wolne wnioski i informacje.
29. Zamknięcie sesji.
20.

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 powyższego
porządek obrad przyjął formę jak wyżej.
Ad 3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 27 czerwca 2019 r. przyjęto bez
uwag.
Ad 4, 5.
Projekty uchwały w sprawie:
 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach –
załącznik nr 6 do protokołu,
 zgłoszenia kandydata na ławnika – załącznik nr 7 do protokołu,
omówił radny Michał Kasperczyk przedstawiciel Zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu
Rejonowego w Tychach i Sądu Okręgowego w Katowicach. Referujący poinformował, iż na sesji w dniu 27
czerwca br. powołany został Zespół ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
w składzie:
• radna Edyta Danielczyk,
• radny Michał Kasperczyk,
• radna Iwona Oleksiak.
Posiedzenia Zespołu odbyły się w dniach: 10 lipca 2019 r. oraz 8 sierpnia 2019 r. W Urzędzie Miasta Tychy
przyjęto 34 zgłoszenia kandydatów na ławników. Zgodnie z zapotrzebowaniem zawartym w piśmie
Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach liczba wybieranych ławników do Sądu Rejonowego w Tychach
wynosi 27 osób, do Sądu Okręgowego w Katowicach 15, co daje łączną liczbę 42.
Zespół dokonał analizy zgłoszeń kandydatów na ławników pod kątem spełnienia przez kandydatów
wymogów ustawowych określonych w art. 158 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgodnie z
którym ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą, lub mieszka w miejscu kandydowania co
najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
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7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ponadto do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba
wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Na podstawie art. 162 § 9 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz uchwały Nr IX/162/19 Rady
Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2019 r. Przewodnicząca Rady Miasta wystąpiła do Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Katowicach z prośbą o informację o kandydatach na ławników.
Po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń Zespół stwierdził, że:
1. Zapotrzebowanie zgłoszone przez Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach na ławników jest większe,
aniżeli liczba przedłożonych zgłoszeń.
2. Zespół opiniuje pozytywnie 33 kandydatów na ławników sądów powszechnych, które spełniły
wymagania określone w ww. ustawie, zatem nie ma podstaw do wydania negatywnej opinii. Jedna
osoba nie spełniła wymogów formalnych – brak informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz fotografii
– zatem zgłoszenie kandydata uznaje się za niespełniające wymogów formalnych i pozostawia się bez
dalszego biegu.
3. Na dzisiejszą sesję przedłożone zostały dwa projekty uchwał: w sprawie wyboru ławników do Sądu
Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach oraz zgłoszenia kandydata na ławnika, które
pozostawia się bez dalszego biegu.
Rada Miasta wybiera ławników w głosowaniu tajnym. Zatem przed przystąpieniem do głosowania tajnego
każdy z radnych otrzyma komplet kart do głosowania.
Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Opinia Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych z dnia 8 sierpnia
2019 r. – stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wykaz kandydatów na ławników sądów powszechnych, którzy uzyskali pozytywną opinię Zespołu stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. W celu jego przeprowadzenia dokonano powołania
Komisji Skrutacyjnej.
Radny Dariusz Wencepel zaproponował kandydaturę radnej Edyty Danielczyk – radna wyraziła zgodę.
Radny Grzegorz Gwóźdź zaproponował kandydaturę radnego Wojciech a Czarnoty – radny wyraził zgodę.
Radna Lidia Gajdas zaproponowała kandydaturę radnej Urszuli Paździorek-Pawlik – radna wyraziła
zgodę.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Wobec powyższego w skład Komisji Skrutacyjnej weszli radni:

Edyta Danielczyk,

Wojciech Czarnota,

Urszula Paździorek-Pawlik.
Po przekazaniu kart do głosowania do Komisji Skrutacyjnej Prowadząca obrady poinformowała radnych o
sposobie głosowania, a następnie odczytała kolejno z listy obecności nazwiska radnych, którym członkowie
Komisji Skrutacyjnej wręczali sporządzone karty do głosowania.
Przystąpiono do aktu głosowania, po którym lista obecności została ponownie odczytana i kolejno
wyczytywani radni wrzucali karty do głosowania do urny. Na czas zliczania głosów Przewodnicząca Rady
Miasta ogłosiła przerwę w obradach.
Po wznowieniu obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta poprosiła o odczytanie
protokołu Komisji Skrutacyjnej powołanej do ustalenia wyników głosowania tajnego w sprawie wyboru
ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Tychach. Głos zabrał radna
Urszula Paździorek-Pawlik, która poinformowała, że:
Komisja Skrutacyjna w składzie:
1) radna Urszula Paździorek-Pawlik,
2) radna Edyta Danielczyk,
3) radny Wojciech Czarnota,
stwierdza, że:
a) na sesji, zgodnie z listą obecności, obecnych było 25 radnych,
b) wydanych zostało 25 kompletów kart do głosowania. Każdy radny otrzymał 1 komplet kart do
głosowania składający się z:
• karty do głosowania tajnego w wyborach ławników do S.O. w Katowicach do orzekania w sprawach
karnych,
• karty do głosowania tajnego w wyborach ławników do S.O. w Katowicach do orzekania w sprawach
rodzinnych,
• karty do głosowania tajnego w wyborach ławników do S.O. w Katowicach do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy,
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• karty do głosowania tajnego w wyborach ławników do S.R. w Katowicach do orzekania w sprawach
rodzinnych,
• karty do głosowania tajnego w wyborach ławników do S.R. w Katowicach do orzekania w sprawach z
zakresu prawa pracy,
W sumie wydano łącznie 125 kart do głosowania.
c) oddano 25 kompletów kart do głosowania tj. w sumie 125 kart do głosowania, w tym kart nieważnych 0,
głosów nieważnych 2.
Komisja stwierdza, że w wyniku przeprowadzonego głosowania tajnego dokonano wyboru następujących
osób na ławników, do następujących Sądów, do orzekania w następujących sprawach:
1. Do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach karnych wybrano:
1. Sebastian Bal
2. Barbara Kubik
3. Urszula Lubowiecka
4. Danuta Maławy
5. Romana Wochna-Dynak
6. Agata Żołnik
7. Kazimierz Żuraw
2. Do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach rodzinnych wybrano:
1. Tadeusz Liszka
2. Teresa Noga
3. Paweł Porszke
4. Jerzy Talik
3. Do Sądu Okręgowego w Katowicach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano:
1. Danuta FIRLA
4. Do Sądu Rejonowego w Tychach do orzekania w sprawach rodzinnych wybrano:
1. Halina Botor
2. Jadwiga Janik
3. Krzysztof Jasiulek
4. Krystyna Juszyńska
5. Katarzyna Klasa
6. Zofia Pluta
7. Aleksandra Raszka
8. Robert Rydzak
9. Teresa Siemionowicz
10. Monika Wencepel
5. Do Sądu Rejonowego w Tychach do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybrano:
1. Zofia Balcerzak
2. Barbara Biel
3. Wojciech Kulej
4. Krystian Łapa
5. Urszula Nowak
6. Antonina Sroka
7. Agnieszka Świercz
8. Hanna Tanajewska
9. Tadeusz Wojciechowski
10. Maria Żegleń
11. Halina Życzyńska
Po odczytaniu protokołu Komisja dokonała zniszczenia policzonych kart do głosowania (zgodnie z § 25,
pkt. 3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy). Protokół Komisji Skrutacyjnej, który stanowi załącznik nr 11
do protokołu podpisali wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.
Uchwałę Nr X/192/19 podjęto.
Niniejszym Rada Miasta Tychy podjęła uchwałę w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w
Katowicach i Sądu Rejonowego w Tychach wraz z załącznikami – załącznik nr 12 do protokołu – które
zawierają imienne wykazy osób wybranych na ławników, zgodnie z wynikami przedstawionymi przez
Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na
ławnika.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/193/19 podjęto.
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Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Tychy stanowi załącznik nr
13 do protokołu. Nin. projekt omówił pan Mikołaj Figlarski wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady
Miasta Tychy.
Informacja o konsultacjach oraz raport z przeprowadzonych konsultacji nin. projektu uchwały stanowią
załączniki nr 14 i 15 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 X/194/19 podjęto.
Ad 7, 8.
Projekty uchwał w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. – załącznik nr 16 do protokołu,
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 – załącznik nr 17 do
protokołu,
omówiła pani Urszula Dryka skarbnik miasta.
Autopoprawka do powyższych projektów uchwał stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekty
uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.: za –
jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/195/19 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na
lata 2019-2028: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/196/19 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych
zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego stanowi
załącznik nr 20 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 X/197/19 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Tychach” oraz nadania Statutu stanowi 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.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/198/19 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie „Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Tychach” oraz nadania Statutu stanowi 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.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/199/19 podjęto.
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Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii
kolejowej nr 179 w Tychach stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 24 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 X/200/19 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 26 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.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/201/19 podjęto.
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat) stanowi załącznik nr 27 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 uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/202/19 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(na czas nieoznaczony) stanowi załącznik nr 28 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 uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/203/19 podjęto.
Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż) stanowi załącznik
nr 29 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 uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/204/19 podjęto.
Ad 17.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w
Tychach przy ul. Powstańców stanowi załącznik nr 30 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, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/205/19 podjęto.
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości,
oznaczonej jako działka nr 786/475, położonej w Tychach przy ul. Jurajskiej oraz wyrażenia zgody na
ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności
drogi na działce nr 786/475 stanowi załącznik nr 31 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 uzyskał pozytywną opinię komisji.
Numery ksiąg wieczystych do projektów uchwał z punktów 18÷21 porządku obrad stanowią załącznik nr
32 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/206/19 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości,
oznaczonej jako działka nr 1651/65, położonej w Tychach przy ul. Pomarańczy oraz wyrażenia zgody na
ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego tj. służebności
drogi na działce nr 1651/65 stanowi załącznik nr 33 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 uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/207/19 podjęto.
Ad 20.
Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1090/722 położonej
przy ul. Serdecznej w Tychach stanowi załącznik nr 34 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 uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/208/19 podjęto.
Ad 21.
Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności działki nr 1092/723 położonej
przy ul. Serdecznej w Tychach, obciążonej hipoteką stanowi załącznik nr 35 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 uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr X/209/19 podjęto.
Ad 22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września
2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i
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przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z
tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich stanowi załącznik nr 36 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 X/210/19 podjęto.
Ad 23.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że podczas miesięcy
wakacyjnych nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 19
września br.
Ad 24, 24a.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że
Komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie. Komisja pracowała nad dwoma skargami.
Jedna z nich wpłynęła przed tygodniem i pozostaje przedmiotem pracy komisji. Efekty pracy nad drugą
skargą komisja przedstawia w postaci projektu uchwały.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy stanowi załącznik
nr 37 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr X/211/19 podjęto.
Ad 25.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 38 do
protokołu.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 stopie bezrobocia w Tychach,
 nowej strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta,
 inwestycjach prowadzonych na terenie miasta,
 rowerach elektrycznych przekazanych przez Metropolię GZM,
 systemie połączeń metropolitalnych,
 zmianach na stanowisku dyrektora Teatru Małego w Tychach.
Ad 26.
Radni: Anita Skapczyk, Aleksandra Wysocka-Siembiga, Iwona Oleksiak, Grzegorz
Kołodziejczyk, Andrzej Kściuczyk, Jarosław Hajduk, Sławomir Wróbel, Marek Gołosz złożyli do
Przewodniczącej Rady Miasta interpelacje w sprawie:
 zwrotu kwoty 253 400,00 zł stanowiącej nadwyżkę środków przekazanych na wymianę murawy
Stadionu Miejskiego w Tychach przed Mistrzostwami Świata U-20 Spółce Tyski Sport S.A.–
załącznik nr 39 do protokołu,
 udzielania informacji na temat opracowania koncepcji zagospodarowania koncepcji
zagospodarowania budynku przy ul. Miodowej 21 ("Dworek") – załącznik nr 40 do protokołu,
 przebudowy progów zwalniających przy ul. Pogodnej – załącznik nr 41 do protokołu,
 dokończenia inwestycji budowy parkingów w podwórku przy al. Bielskiej 75-79 w Tychach –
załącznik nr 42 do protokołu,
 podniesienia dodatku za wychowawstwo w przedszkolach – załącznik nr 43 do protokołu.
Ad 27.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 44 do protokołu.
Ad 28.





Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:
obiektów sportowych dla dzieci na terenie miasta oraz systemu szkoleń dla dzieci,
zagospodarowania Dworku w Jaroszowicach przy ul. Miodowej 21,
koncepcji wydawania Górnośląskiego Tygodnika Regionalnego Echo wydawanego przez spółkę
gminną Śródmieście w kontekście braku apolityczności gazety,
użytkowania kortu tenisowego przy SP 40,
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inwentaryzacji i wycinki drzew na terenie miasta,
Dnia Bezpieczeństwa 8 września br. na Placu „pod Żyrafą”,
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" w kontekście budowy węzła drogowego przy ul.
Lokalnej i związanej z tym wycinki drzew,
potrzeb społecznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa w mieście,
całodobowej, kompleksowej opieki szpitalnej dla dzieci w Tychach,
uzyskania kontraktu na opiekę hospicyjną domową oraz kontynuację współpracy ze Społecznym
Stowarzyszeniem Hospicjum im. św. Kaliksta I przez Śląski Oddział Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia,
inwentaryzacji i wycinki drzew na Dzikiej Plazy w Paprocanach,
zanieczyszczenia rzeki Mlecznej.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, że w myśl nowego systemu prawnego od września
br. obowiązywać będą nowe druki na interpelacje – załącznik nr 45 do protokołu.
Ad. 29.
Wobec zrealizowania porządku obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta
35
o godz. 16 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 46 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 47 do protokołu.
Dyżury radnych na wrzesień 2019 r. stanowią załącznik nr 48 do protokołu.
Załączniki: 48 szt.
Protokół sporządziła:
Katarzyna Harmansa
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