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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XII.2019
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 31 października 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, 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÷5 do protokołu).
30

Czas rozpoczęcia - godz. 13 .
Porządek dzienny posiedzenia: - załącznik nr 6 do protokołu.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 26 września 2019 r.
4.
Apel w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów kształcących się w szkole
wyższej na kierunku lekarskim.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/820/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych
miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2019.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek
pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na
rok 2020.
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 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na
finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2020".
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody
Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia
nieważności Uchwały Nr X/198/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Tychach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody
Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia
nieważności Uchwały Nr X/199/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Tychach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/1034/10 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Tychach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia
23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług
Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i
zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla
uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
i utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tychy.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA“
w Tychach.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu
Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego Programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja
2019-2020.
22. 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.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz
doliny rzeki Mlecznej w Tychach w części obejmującej dwa obszary w rejonie ul. Mysłowickiej.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
26. 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).
27. 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).
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla miasta
Tychy do roku 2023.
29. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
30. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
30a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
30b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pana Konrada Cezarego Łakomego.
31. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych Radnych Miasta Tychy za 2018 rok oraz w związku z rozpoczęciem VIII kadencji
(zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.).
32. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych za 2018 rok (zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
33. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 27 września 2019 r. do 31 października 2019 r.
34. Interpelacje radnych.
35. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
36. Wolne wnioski i informacje.
37. Zamknięcie sesji.
17.

Na wstępie głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Michał Gramatyka, wybrany
podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się 13 października 2019 r.
Następnie Prowadząca obrady poinformowała o Światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Krótką informację przedstawiła pani Iwona Bińkowska naczelnik Wydziału
Spraw Społecznych i Zdrowia – załącznik nr 7 do protokołu.
Prowadząca obrady poinformowała również o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta kolejnej kadencji
oraz przedstawiła informacje dot. wyborów do Rad Osiedli przeprowadzonych 29 września br. – załącznik
nr 8 do protokołu.
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Ad 1.

15

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 poinformowała, że na wniosek Prezydenta Miasta – załącznik nr 9 do
protokołu – z porządku obrad wycofuje się punkt 15 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie
w Tychach – załącznik nr 10 do protokołu.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek obrad przyjął formę jak niżej.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

Otwarcie sesji.
Porządek dzienny sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 26 września 2019 r.
Apel w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów kształcących się w szkole
wyższej na kierunku lekarskim.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/820/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych
miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2019.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek
pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na
rok 2020.
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 zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na
finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2020".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
i zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody
Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia
nieważności Uchwały Nr X/198/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody
Śląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia
nieważności Uchwały Nr X/199/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia
statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/1034/10 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos”
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia
23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług
Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych
i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
–
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia
27 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla
uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach
i utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA“
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu
Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychach.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego Programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja
2019-2020.
22. 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.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz
doliny rzeki Mlecznej w Tychach w części obejmującej dwa obszary w rejonie ul. Mysłowickiej.
24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV.
25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
26. 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).
27. 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).
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla miasta
Tychy do roku 2023.
29. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
30. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
30a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach.
30b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pana Konrada Cezarego Łakomego.
31. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych Radnych Miasta Tychy za 2018 rok oraz w związku z rozpoczęciem VIII kadencji
(zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.).
32. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych za 2018 rok (zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).
33. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 27 września 2019 r. do 31 października 2019 r.
34. Interpelacje radnych.
35. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
36. Wolne wnioski i informacje.
37. Zamknięcie sesji.
20.

Ad 3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 26 września 2019 r. przyjęto bez
uwag.
Ad 4.
Apel w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla studentów kształcących się w szkole
wyższej na kierunku lekarskim stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Po odbyciu dyskusji Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła przerwę w obradach.
Po przerwie przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymał się – 1 radny.
Apel Nr 2/19 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/820/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia
2018 r. w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz
wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2019 stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
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Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XII/219/19 podjęto.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych
miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2020 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XII/220/19 podjęto.
Ad 7, 8.
Projekty uchwał w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. – 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.
Autopoprawka do ww. projektów uchwał stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekty
uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.: za – 19
radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uchwałę Nr XII/221/19 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na
lata 2019-2028: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XII/222/19 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22
czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie
wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2020" stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Autopoprawka do ww. projektu uchwały stanowi załącznik nr 19 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 XII/223/19 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od
tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy stanowi załącznik nr 20 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 – 14 radnych, przeciw – 8 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XII/224/19 podjęto.
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Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr
X/198/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej Nr 1 w Tychach 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 – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XII/225/19 podjęto.
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Śląskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr
X/199/19 Rady Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia statutu Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej Nr 2 w Tychach 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 – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XII/226/19 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XLVI/1034/10 Rady Miasta Tychy z dnia 26
sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Statutu Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach
stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik nr 24 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 XII/227/19 podjęto.
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca
2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta
Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków
powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi 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 XII/228/19 podjęto.
Ad 15. –
Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/174/19 Rady Miasta Tychy z dnia 27 czerwca
2019 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uzdolnionych uczniów za
wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 9 radnych.
Uchwałę Nr XII/229/19 podjęto.
Ad 17.
Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi ze struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach i utworzenia
nowej jednostki organizacyjnej Gminy Miasta Tychy stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
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Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XII/230/19 podjęto.
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA“ w Tychach
stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z autopoprawką stanowi załącznik nr 30 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 XII/231/19 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu Samopomocy
„MOZAIKA” w Tychach Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach stanowi 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.
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 XII/232/19 podjęto.
Ad 20.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/VIII/152/03 Rady Miasta Tychy z dnia 24
kwietnia 2003 r. w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach stanowi załącznik
nr 32 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 XII/233/19 podjęto.
Ad 21.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 stanowi
załącznik nr 33 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 XII/234/19 podjęto.
Ad 22.
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 stanowi załącznik nr 34 do
protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XII/235/19 podjęto.
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Ad 23.
Na wstępie pani Magdalena Zdebel naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
przedstawiła informację dot. sytuacji planistycznej miasta – załącznik nr 35 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaroszowickiej i Mysłowickiej oraz doliny rzeki Mlecznej
w Tychach w części obejmującej dwa obszary w rejonie ul. Mysłowickiej stanowi załącznik nr 36 do
protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XII/236/19 podjęto.
Ad 24.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap IV stanowi załącznik nr 38 do
protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XII/237/19 podjęto.
Ad 25.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż) stanowi załącznik
nr 40 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 XII/238/19 podjęto.
Ad 26.
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 41 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 XII/239/19 podjęto.
Ad 27.
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 42 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 XII/240/19 podjęto.
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Ad 28.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku
2023 stanowi załącznik nr 43 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota 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.
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 XII/241/19 podjęto.
Ad 29.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w okresie
międzysesyjnym nie odbyło się posiedzenie Komisji. Planowane posiedzenie odbędzie się w listopadzie br.
Ad 30, 30a, 30b.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że
w okresie międzysesyjnym komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach. Wpłynęły dwie nowe skargi:
jedna dot. realizacji inwestycji przebudowy DK44, druga działań Policji. Ponadto Komisja zapoznała się
i rozpatrzyła wniosek w sprawie zmiany sposobu zarządzania zielenią miejską – wniosek został
przekazany do Prezydenta Miasta.
Na nin. posiedzenie Rady Miasta Komisja przygotowała dwa projekty uchwał.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych w Tychach stanowi załącznik nr 44 do protokołu.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pana Konrada Cezarego Łakomego stanowi załącznik nr
45 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego
Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XII/242/19 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji pana Konrada Cezarego Łakomego: za –
21 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XII/243/19 podjęto.
Ad 31.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o dokonanej analizie danych zawartych
w oświadczeniach majątkowych Radnych Miasta Tychy za 2018 rok oraz w związku z rozpoczęciem VIII
kadencji (zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Ad 32.
Informacja Prezydenta Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych za 2018 rok (zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) stanowi załącznik nr 47 do protokołu.
Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady
Miasta Tychy oraz Prezydenta Miasta Tychy za rok 2018 stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Ad 33.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 49 do
protokołu.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 przebiegu wyborów do sejmu i senatu na terenie Tychów,
 pracach nad budżetem miasta na przyszły rok,
 stopie bezrobocia w Tychach oraz o działaniach podejmowanych przez Powiatowy Urzędu Pracy,
 inwestycjach prowadzonych na terenie miasta,
 budowie nowego budynku Sądu w Tychach.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-04-23 20:25:13

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=483884

Zastępca prezydent ds. społecznych pan Maciej Gramatyka poinformował o:
 wynikach głosowania w budżecie obywatelskim,
 wydarzeniach kulturalnych, które miały miejsce na terenie miasta w okresie międzysesyjnym,
 obchodach planowanych z okazji 11 listopada – załącznik nr 50 do protokołu.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2018/2019 przedstawiona
przez panią Dorotę Gnacik dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty stanowi załącznik nr 51 do protokołu.
Radni podjęli również dyskusję w temacie remontu DK44.
Ad 34.
Radna Edyta Danielczyk złożyła do Przewodniczącej Rady Miasta interpelację w sprawie
uregulowania ruchu drogowego wzdłuż całej ul. A.F. Modrzewskiego oraz wyznaczenie przejść dla
pieszych – załącznik nr 52 do protokołu.
Ad 35.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 53 do protokołu.
Ad 36.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk poruszył temat zgodności z prawem zlecania nieodpłatnych
godzin nauczycielom. Odpwoiedzi udzieliła pani Dorota Gnacik dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty.
Radny Marek Gołosz podziękował wyborcom Prawa i Sprawiedliwości za głosy oddane
w wyborach 13 października 2019 r. oraz panu Marcinowi Staniczkowi dyrektorowi Miejskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji za instalację kół ratowniczych na niestrzeżonej plaży jeziora Paprocańskiego.
Ad. 37.
Wobec zrealizowania porządku obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta
10
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 54 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 55 do protokołu.
Dyżury radnych na listopad 2019 r. stanowią załącznik nr 56 do protokołu.
Załączniki: 56 szt.
Protokół sporządziła:
Katarzyna Harmansa
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