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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XV.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 27 lutego 2020 r.
w sali sesyjnej Urzędu Miasta Tychy.
W obradach udział wzięli:
 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).
Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej Ireny Kempy,
Radnej Miasta Tychy w latach 1990-2002.
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 12 grudnia 2019 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.).
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji
rządowej w postaci wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej Komisji Lekarskiej
orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej
emisji dla miasta Tychy – V etap”.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020
r.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Tychy na lata 2020-2028.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji obowiązku szczepień ochronnych przyjmowanych
dzieci do żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Tychy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Tychach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia
28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
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wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia
25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja
2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych oraz zmienionej Uchwałą NR V/102/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego
2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
16. 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 2020 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/60/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym
się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi
miasta Tychy – etap I.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia
ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności
nieruchomości wspólnej na rzecz najemców.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży
z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo
własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Edukacji.
24. 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).
25. 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).
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2020.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji
celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu
ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
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 petycji w zakresie zmiany przepisów prawa:
cywilnego, rodzinnego i postępowania cywilnego, doręczeń korespondencji, postępowania
egzekucyjnego oraz prawa bankowego.
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Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 13 grudnia 2019 r. do 27 lutego 2020 r.
Interpelacje radnych.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

31.
32.
33.
34.
35.
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 wprowadziła następujące zmiany porządku obrad:
na wniosek Prezydenta Miasta Tychy (załącznik nr 5 do protokołu) z porządku obrad wycofuje
się punkt 23 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej
w Tychach przy ul. Edukacji – załącznik nr 6 do protokołu.

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek obrad przyjął formę jak niżej.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 12 grudnia 2019 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych
radnych oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.).
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu
administracji rządowej w postaci wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej
Komisji Lekarskiej orzekającej o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu
ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap”.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy
na 2020 r.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Tychy na lata 2020-2028.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji obowiązku szczepień ochronnych
przyjmowanych dzieci do żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Tychy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach
i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały 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 przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Tychach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia
28 maja 2015 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia
28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zmienionej Uchwałą NR V/102/19 Rady Miasta Tychy
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z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia
28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia
28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
16. 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 2020 r.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/60/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami
administracyjnymi miasta Tychy – etap I.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Tychach.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia
ich stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności
nieruchomości wspólnej na rzecz najemców.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny
sprzedaży z tytułu zbycia przyległej nieruchomości gruntowej.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia
28 lutego 2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy
w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.
23. -.
24. 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).
25. 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).
26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2020.
27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady udzielania
dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą
systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta
Tychy.
28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
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 petycji w zakresie zmiany przepisów prawa:
cywilnego, rodzinnego i postępowania cywilnego, doręczeń korespondencji, postępowania
egzekucyjnego oraz prawa bankowego.
31. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 13 grudnia 2019 r. do 27 lutego 2020 r.
32. Interpelacje radnych.
33. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
34. Wolne wnioski i informacje.
35. Zamknięcie sesji.
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Ad 3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej 12 grudnia 2019 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 0150/V/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych
oraz przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej (z późn. zm.) stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Radca Prawny Mirosław Nosalik wyjaśnił, że zmiana uchwały wymuszona została aktualnym
stanowiskiem WSA w Gliwicach, z którego wynika, że Rada Gminy odpowiednio Rada Miasta nie może
w uchwale wskazać z imienia i nazwiska osobę wiceprzewodniczącego rady delegującego
przewodniczącego rady w podróż służbową.
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta poinformowała, że wskazuje się
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Tychy pana Rafała Żelaznego jako osobę upoważnioną
do określenia warunków polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miasta Tychy.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/297/20 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej
w postaci wypłaty dodatkowego wynagrodzenia dla członków powiatowej Komisji Lekarskiej orzekającej
o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/298/20 podjęto.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji
dla miasta Tychy – V etap” stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu poinformował, że przewiduje się zaciągnąć
w 2020 r. pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
w kwocie 5.401.828 złotych (pięć milionów czterysta jeden tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych),
która zostanie wykorzystana:
1) w 2020 roku w kwocie 2.574.000,-zł,
2) w 2021 roku w kwocie 2.827.828,-zł,
i przeznaczona na realizację zadania pn. „Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy – V etap”.
Pożyczka zostanie spłacona w latach 2022 – 2026.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/299/20 podjęto.
Ad 7. i 8.
Projekt uchwały w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020
r. stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028 stanowi załącznik
nr 12 do protokołu.
Pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu poinformował, że przedłożony projekt zmian
dot. Budżetu na bieżący rok dot. zmniejszenia planu dochodów budżetu miasta Tychy na 2020r. o kwotę
2.562.827,- zł. Te zmiany w zdecydowanej większości dotyczą rozliczenia projektów unijnych, zadań
finansowanych przy współudziale środkami unijnymi zarówno projektów miękkich jak i twardych. Te zmiany
wynikają częściowo z zakończonych już zadań wprowadzanych do dochodów, kwot refundacji a także
z faktu nieotrzymania części dochodów w roku poprzednim, w związku z tym następuje teraz zwiększenia
w części planu dochodów. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-04-23 19:43:55

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485518

o kwotę 14.758.073,- zł. W większości są to środki na realizację projektów unijnych oraz środki
wprowadzone na zadania, które nie zostały wykorzystane w zeszłym roku, w związku z tym wprowadzamy
je na kontynuację realizacji zadań w roku bieżącym. Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę
11.909,- zł. W związku z faktem, iż roku ubiegłym zaciągnęliśmy pożyczkę na IV Etap Programu
Ograniczenia Niskiej Emisji w mniejszej kwocie w związku z tym też zmniejszamy ten plan do wysokości
zaciągniętej pożyczki. Jeżeli chodzi o Wieloletnią Prognozę Finansową to zmiany w 2020 r. wynikają
z całości ze zmian uchwały budżetowej tegorocznej. Zmiany w latach 2021 – 2022 są związane
z podwyższeniem kapitału dla Spółki MEGREZ, w bieżącym roku zwiększamy dofinansowanie na ten
cel poprzez podniesienie kapitału zakładowego w spółce. Konsekwencją tego jest zwiększenie wydatków
w latach 2021 - 2022.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian uchwały
budżetowej miasta Tychy na 2020 r.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/300/20 podjęto.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2028.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/301/20 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/43/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego miasta Tychy 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.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/302/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie realizacji obowiązku szczepień ochronnych przyjmowanych dzieci
do żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie miasta Tychy stanowi załącznik nr 14
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 – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XV/303/20 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XXVII/596/09 Rady Miasta Tychy z dnia
29 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach,
dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XV/304/20 podjęto.
Ad 12.
Projekt uchwały 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 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Tychy stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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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 – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XV/305/20 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami
Dwujęzycznymi w Tychach stanowi załącznik nr 17 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 XV/306/20 podjęto.
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015
roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia
2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
oraz zmienionej Uchwałą NR V/102/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/144/15 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych zmienionej Uchwałą
NR XXIV/414/16 Rady Miasta Tychy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/144/15
Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja 2015r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/307/20 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/308/20 podjęto.
Ad 16.
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 2020 r. 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.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/309/20 podjęto.

Ad 17.
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Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/60/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/310/20 podjęto.
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy –
etap I stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji Prowadząca obrady poinformowała, iż nin. projekt uchwały przedstawiono radnym
do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag. Lista nieuwzględnionych
uwag została radnym przekazana elektronicznie – załącznik nr 24 do protokołu.
Wobec braku dyskusji nad uwagami Przewodnicząca poinformowała, że Rada Miasta podejmując
nin. uchwałę rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia tych uwag. Jednoczesne podjęcie
nin. uchwały i rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag nie oznacza rozstrzygnięcia tych kwestii
w jednym głosowaniu. Rada Miasta zobowiązana jest do poprzedzenia aktu głosowania
nad przedmiotowym projektem uchwały głosowaniem w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia
poszczególnych uwag z przedstawionej radnym listy. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady
Miasta przedstawiła następujący sposób procedowania w tym zakresie:
 Prowadząca obrady odczyta numer uwagi, której treść znajduje się w materiałach.
 Przedmiotowa uwaga zostanie omówiona przez osobę referującą.
 Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie nad każdą poszczególną uwagą używając
formuły: kto z państwa radnych jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia uwagi nr …. przez
Prezydenta Miasta, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymał się
od głosu.
Rada Miasta Tychy przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Miasta sposób procedowania
w kwestii nin. projektu uchwały.
Następnie przystąpiono do omówienia uwagi nr: 1.
Uwaga dotycząca sprzeciwu wobec poszerzenia drogi KDD4 w stosunku do stanu istniejącego z 4,5m
do 10m. (Wniosek o nie zmienianie granic działek o numerach 3823/82, 3824/82, 3206/92) - odrzucona,
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 2.
Uwaga dotycząca zmiany odcinka drogi pomiędzy działkami 3823/82, 3824/82, a 3206/92 na drogę
jednokierunkową – odrzucona,
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 3.
Uwaga dotycząca wydzielenia co najmniej drogi wewnętrznej i dalsze jej zarządzanie przez miasto Tychy
(działki o numerach 3449/82, 3760/82, 3452/82) w obszarze oznaczonym symbolem MN7 odrzucona,
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 4.
Uwaga dotycząca kontynuacji na działkach o numerach 3556/122 i 983/12 zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i pozostawienie przeznaczenia jak w projekcie planu, tj. MN pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną - przyjąć w części
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 5.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działki o numerze 3096/76, zlokalizowanej w projekcie planu w terenie
o symbolu U6, pod zabudowę usługowo – mieszkaniową - przyjąć w części,
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
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Uwaga nr 6.
Uwaga dotycząca przeznaczenia części terenu MN9 (część działki o numerze 2861/81 w zarządzie
Państwowego Gospodarstwa Leśnego "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór) pod plac zabaw odrzucić jako bezprzedmiotową
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 7.
Uwaga dotycząca pozostawienia na działce przeznaczenia zgodnie z aktualnie obowiązującym planem
miejscowym tj. zabudową mieszkaniowo - usługową (w projekcie planu dla terenu KS2 ustalono
przeznaczenie - teren obsługi pasażerskiego transportu zbiorowego) oraz dotycząca wykupu działki przez
miasto przed uchwaleniem planu - odrzucić:
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 8.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) przeznaczenia - zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem w parterach budynków funkcji usługowych - przyjąć
w części
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 9.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) maksymalnej wielkości
powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40% - odrzucić,
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 10.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) wskaźnika intensywności
zabudowy – min. 0,05, maks. 1,30 - odrzucić,
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 11.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) minimalnego udziału
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 30% - odrzucić,
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 12.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) geometrii dachów budynków
- dachy płaskie, z dopuszczeniem dachów dwuspadowych albo wielospadowych o kącie nachylenia połaci
dachowych od 30 do 42 stopni - odrzucić w części
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.

Uwaga nr 13.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) maksymalnej wysokości
zabudowy – 15,5 m, w tym maksymalna wysokość budynków mieszkalnych - 9,5 m - odrzucić
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 14.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) dopuszczenia realizacji
pokryć dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach
naturalnej dachówki ceramicznej - odrzucić;
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 15.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW2)– dopuszczenia
przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem w parterach budynków
funkcji usługowych - częściowo przyjąć
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 16.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW2) dopuszczenia
maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 40% odrzucić
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Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 17.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW2)
dopuszczenia
maksymalnej wysokości zabudowy – 20 m, w tym maksymalnej wysokości budynków mieszkalnych do 3
kondygnacji, jednak nie więcej niż – 13 m - odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 18.
Uwaga dotycząca przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW2) dopuszczenia realizacji
pokryć dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym, czarnym lub kolorach
naturalnej dachówki ceramicznej - odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 19.
Uwaga dotyczącą dopuszczenia dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW2) w pierwszej linii
zabudowy od ul. Beskidzkiej, realizacji budynków trzy kondygnacyjnych z antresolami o wysokości do 13 m
- odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 20.
Uwaga dotycząca powiększenia granic terenu oznaczonego symbolem MU10 - odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 21.
Uwaga dotyczącą zwiększenia powierzchni zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie bliźniaczej
z 150 m2 do 195 m2 w terenie oznaczonym symbolem MN5 - odrzucić jako bezprzedmiotową
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 22.
Uwaga dotycząca działki o nr 3096/76 oznaczonej symbolem UM6 - dodania przeznaczeń UM i U odrzucić jako bezzasadną
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 23.
Uwaga dotycząca dodania dla terenów oznaczonych symbolami UM i U zapisu „zabudowa z wykluczeniem
budowy: masztów telewizyjnych, antenowych , sieci infrastruktury telekomunikacyjnej oraz wszelkiej
działalności mogących wpływać niekorzystnie na stan środowiska oraz zdrowia ludzi”.- odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 24.
Uwaga dotycząca dopuszczenia dla terenu UM3 lokalizacji hurtowni i magazynów, nie stanowiących
uciążliwości dla mieszkańców - przyjąć w części
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 25.
Uwaga dotycząca doprecyzowania zapisu definicji zabudowy usługowo - mieszkaniowej (tereny oznaczone
na rysunku planu symbolami UM1- UM5) - odrzucić jako bezzasadną
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 26.
Uwaga dotycząca zmiany przeznaczenia w projekcie planu terenu KS2 (teren obsługi pasażerskiego
transportu zbiorowego) pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, zgodnie z planem obowiązującym
lub pozostawienie projektowanego przeznaczenia ustalonego na terenie KS2 i wykup działki przez miasto
przed uchwaleniem planu - odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.

Uwaga nr 27.
Uwaga dotycząca wprowadzenia drogi jednokierunkowej pomiędzy działkami 3823/82 i 3824/84, a 3206/92
- odrzucić
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
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Uwaga nr 28.
Uwaga dotycząca objęcia planem terenu na którym miało zostać zaprojektowane rondo łączące ul. Księdza
Szojdy z ul. Strzelecką. Rondo ułatwiłoby komunikację wewnątrz nowego osiedla przy ul. Jankowickiej odrzucić jako bezprzedmiotową
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 29.
Uwaga dotyczącą przyjęcia dla zabudowy mieszkaniowej (MN5) maksymalnej powierzchni zabudowy
pojedynczego budynku w zabudowie bliźniaczej z 150 m2 na 195 m2 - odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 30.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działek o numerach 3556/122 i 983/122 położonych w terenie zabudowy
wielorodzinnej o symbolu MW2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - odrzucić
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 31.
Uwaga dotycząca przeznaczenia pod tereny zielone działki o nr 3559/114, położonej w projekcie planu
częściowo w terenie mieszkaniowo–usługowym o symbolu MU6 i częściowo w terenie drogi wewnętrznej
o symbolu KDW1 - przyjąć w części
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 32.
Uwaga dotycząca zamieszczenia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
planowanych dróg lokalnych klasy L oraz dróg zbiorczych klasy Z - odrzucić jako bezprzedmiotową
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 33.
Uwaga dotycząca zamieszczenia w wieloletnim planie finansowym Miasta Tychy realizacji inwestycji
obejmujących budowę dróg lokalnych klasy L oraz dróg zbiorczych klasy Z (w tym południowej obwodnicy
Cielmic oraz dróg obwodowych) oraz przeznaczenia środków na ten cel - odrzucić jako bezprzedmiotową
Głosowanie: za – 16 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 7 radnych.
Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta uwag.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XV/320/20 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Grota-Roweckiego, Edukacji i Elfów oraz kościoła pod wezwaniem Świętej
Rodziny w Tychach 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 Prowadząca obrady poinformowała, iż nin. projekt uchwały przedstawiono radnym
do uchwalenia wraz z listą nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta uwag. Lista nieuwzględnionych
uwag została radnym przekazana elektronicznie – załącznik nr 27 do protokołu.
Wobec braku dyskusji nad uwagami Przewodnicząca poinformowała, że Rada Miasta podejmując
nin. uchwałę rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia tych uwag. Jednoczesne podjęcie
nin. uchwały i rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag nie oznacza rozstrzygnięcia tych kwestii
w jednym głosowaniu. Rada Miasta zobowiązana jest do poprzedzenia aktu głosowania
nad przedmiotowym projektem uchwały głosowaniem w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia
poszczególnych uwag z przedstawionej radnym listy. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady
Miasta przedstawiła następujący sposób procedowania w tym zakresie:
 Prowadząca obrady odczyta numer uwagi, której treść znajduje się w materiałach.
 Przedmiotowa uwaga zostanie omówiona przez osobę referującą.
 Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie nad każdą poszczególną uwagą używając
formuły: kto z państwa radnych jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia uwagi nr …. przez
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Prezydenta Miasta, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymał się
od głosu.
Rada Miasta Tychy przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Miasta sposób procedowania
w kwestii nin. projektu uchwały.
Następnie przystąpiono do omówienia uwagi nr: 1.
Uwaga dotycząca zwiększenia maksymalnej wysokości budynków przynajmniej do umożliwiającej
realizację budynków 5-cio kondygnacyjnych na terenach MWU1 i MWU2 – odrzucona;
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 2.
Uwaga dotycząca wyznaczenia strefy z możliwością realizacji dominanty (zwiększenie maks. wysokości
budynków o co najmniej 2 kondygnacje) w północnej części terenu MWU1 – odrzucona;
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 3.
Uwaga dotycząca nakazu realizacji zielonych dachów dla nowych budynków – odrzucona;
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta uwag.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XV/321/20 podjęto.
Ad 20.
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat oraz ustalenia ich stawek
procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości
wspólnej na rzecz najemców stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 16 radnych, przeciw – 4 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XV/322/20 podjęto.
Ad 21.
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży z tytułu
zbycia przyległej nieruchomości gruntowej stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/323/20 podjęto.
Ad 22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/108/19 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego
2019 r. w sprawie warunków udzielenia bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Tychy w prawo własności tych gruntów
i wysokości stawek procentowych tych bonifikat stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/323/20 podjęto.
Ad 23. –
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Ad 24.
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 31 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/324/20 podjęto.
Ad 25.
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 32 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/325/20 podjęto.
Ad 26.
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 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.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/326/20 podjęto.
Ad 27.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie z budżetu Miasta Tychy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania
na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Tychy stanowi załącznik
nr 34 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Zastępca Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych radna Aleksandra Pabian poinformowała,
że projekty uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
W trakcie całej dyskusji Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna nie udzieliła głosu radnym:
 Markowi Gołoszowi;
 Grzegorzowi Kołodziejczykowi;
 Aleksandrze Wysockiej-Siembidze,
w trybie ad vocem oraz poprosiła, aby radni zgłosili się do głosu w normalnym trybie.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 7 radnych.
Uchwałę Nr XV/327/20 podjęto.
Ad 28.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 35 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.
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Uchwałę Nr XV/328/20 podjęto.
Ad 29.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 20 lutego 2020 r.
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy członkowie Komisji omawiali temat dotyczący
przeprowadzonej kontroli w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności
Miejskiego Schroniska dla Zwierząt oraz przygotowany protokół z niniejszej kontroli, który przedłożony
zostanie Dyrektorowi Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach celem zgłoszenia uwag,
co do treści protokołu. Wolnych wniosków na Komisji nie zgłoszono.
Ad 30, 30 a.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że w okresie od ostatniej sesji Komisja spotkała się na dwóch posiedzeniach. W tym czasie pracowała
nad dwiema skargami oraz jedną petycją. Pierwsza ze skarg dot. działalności Miejskiego Zarządu Ulic
i Mostów. Komisja zwróciła się do Dyrektora MZUiM z prośbą o zorganizowanie spotkania ze Skarżącym
i doprowadzenie, jeżeli to możliwe, do polubownego załatwienia tej sprawy. Druga ze skarg dot. montażu
w dzielnicy Mąkołowiec czujników dymu monitorujących jakość powietrza. Przedmiotem skargi było
niedotrzymanie terminu odpowiedzi na wniosek. Po rozpatrzeniu skargi oraz przedstawieniu wyjaśnień
przez Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa panią Annę Warzechę, których
finałem jest fakt, że zostaną zamontowane dwa czujniki w dzielnicy Mąkołowiec, Skarżący uznał, że jest
usatysfakcjonowany tym faktem oraz wycofał skargę. Odnośnie petycji Komisja rekomenduje
nie uwzględnienie jej oraz proponuje poniżej przedstawiony projekt uchwały. Komisja po zapoznaniu się
z wyjaśnieniami dotyczącymi procedury legislacyjnej, a w tym w szczególności inicjatywy ustawodawczej,
stwierdziła, że na szczególną uwagę zasługuje ustawa zasadnicza – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej prawo krajowe w ustawie zasadniczej – Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 118 ust. 1 i 2 w sposób jednoznaczny wskazuje:
„Art. 118 ust.1 Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej i Radzie Ministrów. Ust. 2 Inicjatywa ustawodawcza przysługuje również grupie co najmniej
100000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Tryb postępowania w tej sprawie określa ustawa.
Ust. 3 Wnioskodawcy przedkładając Sejmowi projekt ustawy, przedstawiają skutki finansowe
jej wykonania”. W obowiązującej ustawie z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy
ustawodawczej przez obywateli, inicjatywa ustawodawcza – wymagania podmiotowe i przedmiot
wnoszonego projektu wskazuje: „Art. 2 Grupa obywateli polskich, licząca co najmniej 100000 osób,
mających prawo wybierania do Sejmu może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą przez złożenie podpisów
pod projektem ustawy. Art.3 Projekt ustawy nie może dotyczyć spraw, dla których Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej zastrzega wyłączną właściwość innych podmiotów, którym przysługuje inicjatywa
ustawodawcza”. Mając na względzie powyższe oraz kierując się zasadą, że prawo petycji nie jest prawem
subsydiarnym do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw, Rada Miasta Tychy podjęła decyzję
o odmowie uwzględnienia przedłożonej petycji.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie
zmiany przepisów prawa: cywilnego, rodzinnego i postępowania cywilnego, doręczeń korespondencji,
postępowania egzekucyjnego oraz prawa bankowego - załącznik nr 36 do protokołu.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XV/329/20 podjęto.
Prowadząca obrady ogłosiła 10 min przerwę.
Po przerwie Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna wznowiła obrady.
Ad 31.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 37
do protokołu.
Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju pani Aneta Moczkowska poinformowała o:
 systemie zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy – załącznik nr 38
do protokołu,
 projektowaniu przestrzeni zielonych przez miejskiego architekta krajobrazu,
 rekrutacji wolontariuszy w Miejskim Schronisku dla Zwierząt w Tychach,
 dodatkowych punktach pomiaru monitoringu niskiej emisji,
 modernizacji systemu oświetlenia SOWA,
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budowie Stadionu Lekkoatletycznego,
realizowanych remontach na terenie miasta,
modernizacjach szkół,
realizacja harmonogramu realizacji projektu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem
w mieście,
zmianie w ustawie Prawo o ruchu drogowym, właściciel samochodu ma obowiązek poinformować
o fakcie zbycia lub nabycia pojazdu, ale nie ma obowiązku rejestracji tego samochodu,
stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy,
systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – prezentacja stanowi załącznik nr 38a
do protokołu,
inwestycjach prowadzonych na terenie miasta.

Zastępca Prezydenta ds. Społecznych pan Maciej Gramatyka poinformował o:
 podpisaniu umowy partnerskiej pomiędzy miastem Tychy a miastem Oberhausen w Niemczech,
 Gali Nagród Prezydenta Miasta Tychy w Dziedzinie Kultury i Sportu,
 od marca zostanie uruchomione Centrum Usług Społecznościowych, już wprowadzili się tam
pierwsi lokatorzy. Niebawem zapełnią się mieszkania chronione, ruszy także Dzienny Dom
Pomocy i Klub Senior,
 składaniu wniosków do Budżetu Obywatelskiego.
Radni poruszyli tematy dot.:
 środków przeznaczonych na przycinanie starego drzewostanu,
 konfliktu w PKM Tychy,
 budynku szkoły podstawowej na Wartogłowcu oraz budynku po starej szkole podstawowej
w Urbanowicach.
Ad 32.




Radna Edyta Danielczyk złożyła do Przewodniczącej Rady Miasta interpelacje:
w sprawie nasadzenia drzew i krzewów w tym zimozielonych tlenowych na całej długości
i szerokości pasa zieleni między łącznikiem ul. Oświęcimskiej i ul. Serdecznej oraz drogą
serwisową od ul. Przejazdowej (po obu stronach drogi) – załącznik nr 39 do protokołu.
w sprawie ponownego rozpatrzenia interpelacji nr DUR.0003.22.2018 – załącznik nr 40
do protokołu.

Ad 28.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 41 do protokołu.
Ad 29.
Radny Marek Gołosz przeprosił oficjalnie radną Anitę Skapczyk za słowa wypowiedziane podczas
sesji 28 listopada 2019 r.
Radni poruszyli tematy dot.:
 działania klubów APN, Tyskiego Sportu i KP GKS,
 niskiej emisji oraz udostępnienia numeru tel. na który można zgłaszać uwagi dot. zanieczyszczenia
powietrza,
 udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej przy każdym nazwisku radnego/radnej
interpelacji przez nich złożonych.
Ad 30.
Wobec zrealizowania porządku obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta
40
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 42 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 43 do protokołu.
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Dyżury radnych na marzec 2020 r. stanowią załącznik nr 44 do protokołu.
Załączniki: 44 szt.
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna

Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.
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