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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XIV.2019
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 12 grudnia 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.
 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).
00

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 28 listopada 2019 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze
2020 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Czułów".
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Family".
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Mąkołowiec".
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Suble Glinka".
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z".
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2019-2028.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
udzielanych w 2020 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w
Tychach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata
2020 – 2028.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z
dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów
rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w mieście
Tychy.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Bielskiej oraz cmentarza
przy ul. Żorskiej w Tychach.
18. 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).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości
położonej przy al. Bielskiej, stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 3825/70
(do 3 lat).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu oraz
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej
w Tychach przy al. Bielskiej.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z
dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
na rok 2020.
24. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
24a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
25. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
26. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 29 listopada 2019 r. do 12 grudnia 2019 r.
27. Interpelacje radnych.
28. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
29. Wolne wnioski i informacje.
30. Zamknięcie sesji.
21.

Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna powitała wszystkich zgromadzonych na sesji Rady
Miasta Tychy.
Na wstępie Prowadząca obrady zaprosiła uczestników obrad do wysłuchania Koncertu Kolęd
w wykonaniu Tyskiego Chór Mieszanego Presto Cantabile pod kierownictwem dr Dominiki Kawiorskiej.
Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna powitała przybyłych na sesję przedstawicieli Rejonowej
Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Tychach. Następnie wraz
z Prezydentem Miasta Andrzejem Dziubą Przewodnicząca Rady dokonała wręczenia okolicznościowych
upominków Honorowym Krwiodawcom, którzy oddali najwięcej krwi.
Lista Krwiodawców biorących udział na posiedzeniu Rady Miasta Tychy stanowi załącznik nr 5 do
protokołu. Sprawozdanie z działalności Rejonowej Rady HDK – PCK za 2019 r. stanowi załącznik nr 6
do protokołu.
W dalszej kolejności Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła przerwę w obradach i zaprosiła zebranych na
poczęstunek.
Ad 1.

40

Po przerwie 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.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej 28 listopada 2019 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2020 r.
stanowi załącznik nr 7 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 XIV/276/19 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Czułów" stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-04-23 19:59:28

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=484977

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, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XIV/277/19 podjęto.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Family" stanowi załącznik
nr 9 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 – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XIV/278/19 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Mąkołowiec" stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XIV/279/19 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Suble - Glinka" stanowi
załącznik nr 11 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 – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XIV/281/19 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej - Osiedle "Z" stanowi załącznik nr 12
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 – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XIV/280/19 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2019 r. stanowi
załącznik nr 14 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 XIV/281/19 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 20192028 stanowi załącznik nr 15 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 XIV/282/19 podjęto.
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Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych
w 2020 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach stanowi
załącznik nr 16 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 XIV/283/19 podjęto.
Ad 13, 14.
Projekty uchwał w sprawie:
 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2028,
 budżetu miasta Tychy na 2020 rok,
stanowią załączniki nr 17 i 18 do protokołu.
Autopoprawka do ww. projektów uchwał stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Wydruk przedstawionej przez Prezydenta Miasta prezentacji stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Tychy projekcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028 stanowi załącznik nr 21 do
protokołu.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez
Prezydenta Miasta Tychy projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Prezydenta Miasta Tychy stanowi
załącznik nr 23 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.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Radny Marek Gołosz wyraził swoją aprobatę dla działań zmierzających do obniżania podatku, co
pozostaje w zgodzie z polityką Prawa i Sprawiedliwości.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2020
– 2028: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIV/284/19 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2020 rok: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIV/285/19 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia
2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
spełniania poszczególnych kryteriów stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Projekt uchwały wraz z poprawką dokonaną przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu stanowi załącznik nr
25 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 XIV/286/19 podjęto.
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Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa do celów rozliczania kosztów
przewozu dzieci i uczniów oraz rodziców w roku szkolnym 2019/2020 w mieście Tychy stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
Projekt uchwały z autopoprawką stanowi załącznik nr 27 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 XIV/287/19 podjęto.
Ad 17.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Al. Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Żorskiej w Tychach
stanowi załącznik nr 28 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 XIV/288/19 podjęto.
Ad 18.
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 29 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 XIV/289/19 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy al. Bielskiej,
stanowiącej własność Gminy, oznaczonej jako część działki nr 3825/70 (do 3 lat) stanowi załącznik nr 30
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 XIV/290/19 podjęto.
Ad 20.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż) stanowi załącznik
nr 31 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 XIV/291/19 podjęto.
Ad 21.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody
na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Tychach przy al.
Bielskiej stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
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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 XIV/292/19 podjęto.
Ad 22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/III/67/07 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia
2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla
których zarządcą jest Prezydent Miasta Tychy stanowi załącznik nr 33 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 XIV/293/19 podjęto.
Ad 23.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020
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 XIV/294/19 podjęto.
Ad 24, 24a.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 5 grudnia 2019 r. na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członkowie komisji zaopiniowali jednogłośnie pozytywnie projekt uchwały
w sprawie przyjęcia planu pracy na 2020 r.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok stanowi załącznik nr 35
do protokołu.
Ponadto komisja podjęła decyzję o przeprowadzeniu kontroli w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w
Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. W związku z powyższym
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła Radnych o udzielenie akceptacji do przeprowadzenia
przedmiotowej kontroli.
Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie przedstawionej propozycji
kontroli.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2020 rok.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIV/295/19 podjęto.
Ad 25.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował, że
Komisja pracuje obecnie nad skargą na działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. Do komisji wpłynęła
petycja kierowana do urzędów miasta i gmin z terenu województwa dot. przepisów prawa głównie kodeksu
cywilnego.
Ad 26.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 36 do
protokołu.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 stopie bezrobocia w Tychach,
Rada Miasta
Tychy
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inwestycjach prowadzonych na terenie miasta.

Radni poruszyli tematy dot.:
 prac związanych z remontem ul. Turyńskiej,
 wypożyczenia drona do kontroli jakości powietrza w mieście,
 kontroli CBA w Miejskim Zarządzie Ulic i Mostów oraz zmianach w strukturach tej instytucji,
 spotkań informacyjnych w MDK 1 dot. jakości powietrza w mieście jako inicjatywa zewnętrzna.
Ad 27.
Interpelacji nie złożono.
Ad 28.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 37 do protokołu.
Ad 29.
Radny Józef Twardzik poruszy poruszył temat dot. spotkania w sprawie projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicą Oświęcimską, Katowicką, Jałowcową, Czarną
w Tychach w kwestii dot. budownictwa wielorodzinnego w tym rejonie.
Ad 30.
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta dziękując za współpracę przez ostatni rok
Radnym wszystkich Klubów, Prezydentowi, Zastępcom, Naczelnikom, pracownikom Wydziału Obsługi
Rady Miasta złożyła zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku.
Następnie Prezydent Miasta złożył wszystkim życzenia świąteczne.
20
Wobec zrealizowania porządku obrad Prowadząca obrady o godz. 15 zamknęła posiedzenie Rady
Miasta słowami: „Zamykam posiedzenie Rady Miasta Tychy”.
Zgodnie z przepisami § 18 ust. 2 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy, nośnik informacji
z nagraniem z sesji Rady Miasta stanowi załącznik nr 38 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 39 do protokołu.
Dyżury radnych na styczeń i luty 2020 r. stanowią załączniki nr 40 i 41 do protokołu.
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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