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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XI.2019
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się w dniu 26 września 2019 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy.
W obradach udział wzięli:
 Andrzej Dziuba prezydent miasta, Aneta Moczkowska zastępca prezydenta ds. zrównoważonego
rozwoju, Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych, Igor Śmietański zastępca
prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, Urszula Dryka skarbnik Miasta Tychy, Aneta LubońStysiak 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÷3 do protokołu).
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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 29 sierpnia 2019 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2019-2028.
6.
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.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonych w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda,
Boczną, Sienkiewicza, Baziowej oraz Parku Niedźwiadków w Tychach.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3820/66 i 4249/66 położonych w Tychach przy ul. Św.
Elżbiety oraz wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących
ograniczonego prawa rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działkach nr 3820/66 i 4249/66.
9.
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).
10. 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).
11. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
12. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
13. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 30 sierpnia 2019 r. do 26 września 2019 r.
14. Interpelacje radnych.
15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji.

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:
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„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 29 sierpnia 2019 r. przyjęto bez
uwag.
Ad 4, 5.
Projekty uchwał w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. – załącznik nr 5 do protokołu,
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2019-2028 – załącznik nr 6 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 7 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 XI/212/19 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na
lata 2019-2028: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XI/213/19 podjęto.
Ad 6.
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
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XI/214/19 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonych w rejonie ulic: Cienistej, Begonii, Budowlanych, Bpa. Burschego, Kard. Hlonda, Boczną,
Sienkiewicza, Baziowej oraz Parku Niedźwiadków w Tychach stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Lista nieuwzględnionych uwag do nin. projektu uchwały stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przystąpiono do omówienia i rozpatrzenia uwagi o treści: opisanie w § 8 oraz § 9 ust. 1 pkt. a):
„zachowania istniejących garaży na pierwszej kondygnacji nadziemnej” (działki o numerach ewidencyjnych
1632/179, 1208/169 i 4993/37, odpowiednio na terenach oznaczonych w projekcie planu symbolami
MW20, MW17, MW23) – odrzucona jako bezprzedmiotowa.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania omówionej uwagi.
Głosowanie: za jednogłośnie.
Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta uwag.
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Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XI/215/19 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
oznaczonej jako działki nr 3820/66 i 4249/66 położonych w Tychach przy ul. Św. Elżbiety oraz wyrażenia
zgody na odpłatne ustanowienie na rzecz właścicieli działek graniczących ograniczonego prawa
rzeczowego tj. odpłatnej służebności drogi na działkach nr 3820/66 i 4249/66 stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, 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 XI/216/19 podjęto.
Ad 9.
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 13 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XI/217/19 podjęto.
Ad 10.
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 14 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, 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 XI/217/19 podjęto.
Ad 11.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja na swoim
posiedzeniu 19 września 2019 r. zapoznała się z treścią skargi na zaniechanie i niegospodarność Prezesa
Zarządu „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach. Komisja Rewizyjna uznała, że przedmiotowa skarga zgodnie
z właściwością podlega rozpatrzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki „Śródmieście” i stąd zostaje
przekazana do Prezydenta Miasta Tychy w celu rozpatrzenia według właściwości. Jednocześnie Komisja
wystąpiła o doręczenie odpowiedzi na przedmiotową skargę do wiadomości Radzie Miasta Tychy.
Ad 12.




Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że:
Komisja kontynuowała pracę nad skargą dot. funkcjonowania i remontu budynku przy ul.
Estkowskiego w Tychach. Komisja otrzymała wyjaśnienia Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych i będzie dalej nad nin. tematem pracować.
Wpłynęło do Komisji pismo dot. skargi rozpatrywanej przez Radę Miasta na poprzedniej sesji.
Skarga dot. inwestycji prowadzonej na DK44.
Wpłynęła petycja dot. wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów zgodnie z
zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie pn. Korupcja
polityczna – wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach
powszechnych. Petycja skierowana jest do Rady Miasta przez kancelarię prawną Casus Noster
Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy. Jako, że nin. petycja skierowana jest do
Rady Miasta zostało skierowane pismo do Przewodniczącej Rady Miasta z prośbą o konsultacje
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przedmiotowego tematu z przewodniczącymi klubów radnych.
W związku z powyższym pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta zaproponowała spotkanie
przewodniczących klubów radnych oraz wiceprzewodniczących Rady Miasta 1 października 2019 r., na
którym będzie omawiany także temat planów zagospodarowania przestrzennego w obecności pana Igora
Śmietańskiego zastępcy prezydenta ds. gospodarki przestrzennej.
Ad 13.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 15 do
protokołu.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 stopie bezrobocia w Tychach oraz o działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urzędu Pracy,
 inwestycjach prowadzonych na terenie miasta,
 walnym zgromadzeniu GZM odbywającym się w Tychach na Stadionie Miejskim,
 inauguracji nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
 umowie podpisanej na remont oświetlenia w mieście.
Radni podjęli również dyskusje w tematach:
 domu pomocy społecznej w Kobiórze,
 parkingów usytuowanych na os. E.
Ad 14.
Radny Sławomir Sobociński złożył do Przewodniczącej Rady Miasta interpelację w sprawie
zamontowania stojaków rowerowych przy liceum C.K.Norwida – załącznik nr 16 do protokołu.
Radni: Dariusz Wencepel oraz Rafał Żelazny złożyli do Przewodniczącej Rady Miasta
interpelację w sprawie promocji wyborów do rad osiedli, które odbędą się 29 września 2019 r. – załącznik
nr 17 do protokołu.
Ad 15.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.
Ad 16.
Radna Karolina Chemicz-Pałys zaprosiła zebranych na Tyski Kongres Kobiet planowany na 4
października 2019 r. w Hotelu Tychy oraz na 18. Eko Kiermasz – imprezę organizowaną przez Polski
Komitet Ekologiczny 5 października 2019 r.
Pismo mieszkańców dot. udzielenia głosu na sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 17.
Wobec zrealizowania porządku obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta
55
o godz. 13 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 20 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 21 do protokołu.
Dyżury radnych na październik 2019 r. stanowią załącznik nr 22 do protokołu.
Załączniki: 22 szt.
Protokół sporządziła:
Katarzyna Harmansa
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