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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XVI.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 30 kwietnia 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 30 kwietnia 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
10
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
15
Godzina zakończenia sesji: godz. 15 ,
Numery podjętych uchwał: XVI/322/20 do XVI/348/20.
W wideokonferencji udział wzięli:

Andrzej Dziuba prezydent miasta, Aneta Moczkowska zastępca prezydenta ds. infrastruktury, Maciej
Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych, Igor Śmietański zastępca prezydenta
ds. gospodarki przestrzennej, Urszula Dryka skarbnik Miasta Tychy; Aneta Luboń-Stysiak sekretarz
Miasta Tychy.

Radni Miasta Tychy – lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Tychy,

dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych.
Porządek dzienny posiedzenia: - załącznik nr 2 do protokołu.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Otwarcie sesji.
Porządek dzienny sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 27 lutego 2020 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia
31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy
w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020 – 2028.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Tychy do Europejskiej Sieci
Samorządów Przyjaznych Rodzinie.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości
lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszonej przez rodziców oraz opłaty
za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie
pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy,
do której zwrotu zobowiązani są rodzice.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
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.
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).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących
lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
34a.
34b.
34c.
34d.
34e.
35.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Szkolnej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Wierzbowej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej,
Stoczniowców 70 i Parku Suble w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ratyfikowania umowy partnerskiej zawartej
w dniu 17 lutego 2020 roku pomiędzy miastami Tychy i Oberhausen (Niemcy).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej
kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy prawa użytkowania
nieruchomości.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2020.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/141/19 Rady Miasta Tychy
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 28 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020” za rok 2019.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w 2019 roku.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywni60plus” za 2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji programu „3+ liczna rodzina” za rok 2019.
Interpelacje radnych.
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36.
37.
38.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

Ad 1.

10

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”. Sesja ma charakter wyjątkowy.
Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Rada Miasta Tychy
może odbywać sesje, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków
porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania). W związku z tym przepisem obrady będą
prowadzone – po raz pierwszy zdalnie – poprzez aplikację ZOOM a głosowanie poprzez aplikację Rada24.
Przewodnicząca Rady prowadziła sesję z siedziby Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49.
W związku z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym, które zostało ogłoszone
21 kwietnia 2020 r. zgłaszam poprawkę do projektów uchwał przedstawionych podczas dzisiejszej sesji
zawierających poprzedni numer Dziennika Ustaw, polegająca na zmianie w preambule numeru Dziennika
Ustaw dotyczącego ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
Prowadząca obrady stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie
przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadząca obrady wprowadziła zmianę porządku obrad:
 na wniosek Radnej Lidii Gajdas (załącznik nr 3 do protokołu) z porządku obrad wycofuje
się punktu 7 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku
od nieruchomości – załącznik nr 4 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 27 lutego 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia
31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy
w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020 – 2028.
7.
-.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Tychy do Europejskiej Sieci
Samorządów Przyjaznych Rodzinie.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części,
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia
opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, ponoszonej przez rodziców oraz opłaty za wyżywienie
i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy, do której
zwrotu zobowiązani są rodzice.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
11. 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.
12. 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).

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-04-23 19:02:40

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485897

13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

30.
31.

32.
33.
34.
34a.
34b.
34c.
34d.
34e.
35.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów
wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące
zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Szkolnej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Wierzbowej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej,
Stoczniowców 70 i Parku Suble w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ratyfikowania umowy partnerskiej zawartej w dniu
17 lutego 2020 roku pomiędzy miastami Tychy i Oberhausen (Niemcy).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia
26 listopada 2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej
kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy prawa użytkowania
nieruchomości.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku
przydomowym.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz
właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na rzecz miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2020.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/141/19 Rady Miasta Tychy
w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 28 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020” za rok
2019.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019 roku.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku.
Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywni60plus” za 2019 rok.
Sprawozdanie z realizacji programu „3+ liczna rodzina” za rok 2019.
Interpelacje radnych.
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36.
37.
38.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

Ad 3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej 27 lutego 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia
2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu
SOWA – oświetlenie zewnętrzne” stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Radni złożyli pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/322/20 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. stanowi załącznik
nr 6 do protokołu. Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta
Tychy na 2020 r. stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/323/20 podjęto.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata
2020-2028 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/324/20 podjęto.
Ad 7. Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Tychy do Europejskiej Sieci Samorządów
Przyjaznych Rodzinie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji.
Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/325/20 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie
z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
ponoszonej przez rodziców oraz opłaty za wyżywienie
i zakwaterowanie dziecka w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym
lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej ponoszonej przez miasto Tychy, do której zwrotu zobowiązani
są rodzice stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji.
Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/326/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku
dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji.
Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/327/20 podjęto.
Ad 11.
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 12 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 5 radnych.
Uchwałę Nr XVI/328/20 podjęto.
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy
(do 3 lat) stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
W dyskusji zabrał głos radny Wojciech Czarnota.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/329/20 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów wynajmujących lokale
użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące zasoby gminne w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik
nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
W dyskusji udział brali radni:
 Urszula Paździorek-Pawlik;
 Edyta Danielczyk.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVI/330/20 podjęto.
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Szkolnej stanowi
załącznik nr 16 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji.
Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
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Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVI/331/20 podjęto.

Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Wierzbowej
stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji.
Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVI/332/20 podjęto.
Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców 70 i Parku
Suble w Tychach stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
W dyskusji brali udział radni:
 Dariusz Wencepel;
 Rafał Żelazny;
 Grzegorz Kołodziejczyk;
 Marek Gołosz.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XVI/333/20 podjęto.
Ad 17.
Projekt uchwały w sprawie ratyfikowania umowy partnerskiej zawartej w dniu 17 lutego 2020 roku
pomiędzy miastami Tychy i Oberhausen (Niemcy) stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/334/20 podjęto.
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/270/15 Rady Miasta Tychy z dnia 26 listopada
2015 r. w sprawie Statutu Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach stanowi załącznik nr 22
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji.
Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/335/20 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi powiatowej dotychczasowej kategorii
oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/336/20 podjęto.
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Ad 20.
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia na rzecz Gminy prawa użytkowania nieruchomości
stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/337/20 podjęto.
Ad 21.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XVI/338/20 podjęto.
Ad 22.
Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Zastępca Prezydenta
ds. Zrównoważonego Rozwoju pani Aneta Moczkowska zgłosiła autopoprawkę do niniejszego projektu
uchwały – załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVI/339/20 podjęto.
Ad 23.
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik
lub worek o określonej pojemności stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Zastępca Prezydenta
ds. Zrównoważonego Rozwoju pani Aneta Moczkowska zgłosiła autopoprawkę do niniejszego projektu
uchwały – załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVI/340/20 podjęto.
Ad 24.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
W dyskusji brali udział radni:
 Anita Skapczyk;
 Grzegorz Kołodziejczyk;
 Dariusz Wencepel.
Głosowanie: za – 14 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 7 radnych.
Uchwałę Nr XVI/341/20 podjęto.
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Ad 25.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stanowi
załącznik nr 31 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw- 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XVI/342/20 podjęto.
Ad 26.
Projekt uchwały w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/343/20 podjęto.
Ad 27.
Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 33 do protokołu. Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju
pani Aneta Moczkowska zgłosiła autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały – załącznik nr 34
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVI/344/20 podjęto.
Ad 28.
Projekt uchwały w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi załącznik nr 35 do protokołu. Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju
pani Aneta Moczkowska zgłosiła autopoprawkę do niniejszego projektu uchwały – załącznik nr 36
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVI/345/20 podjęto.
Ad 29.
Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
na rzecz miasta Tychy stanowi załącznik nr 37 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Uwagi zostały złożone.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
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Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/346/20 podjęto.
Ad 30.
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy
Miasta Tychy na rok 2020 stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji. Brak uwag.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/347/20 podjęto.
Ad 31.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/141/19 Rady Miasta Tychy w sprawie uchwalenia
Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli w Tychach na lata 2019 – 2023 stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały był omawiany przez członków Komisji.
Nie wpłynęły uwagi ani pytania.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVI/348/20 podjęto.
Pytania i uwagi Radnych po spotkaniu dotyczącym Komisji Finansów Publicznych stanowią załącznik
nr 40 do protokołu. Odpowiedzi na niniejsze pytania stanowią załącznik nr 41 do protokołu.
Pytania i uwagi Radnych po spotkaniu dotyczącym Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury
stanowią załącznik nr 42 do protokołu. Odpowiedzi na niniejsze pytania stanowią załącznik nr 43
do protokołu.
Ad 32.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w okresie między
sesyjnym członkowie Komisji Rewizyjnej zajmowali się tematem dotyczący przeprowadzonej przez Komisję
kontroli w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska
dla Zwierząt. Członkowie Komisji po zapoznaniu się z treścią wyjaśnień złożonymi do protokołu z niniejszej
kontroli przez Zastępcę Dyrektora ds. Usług Komunalnych Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych
Kierownika Schroniska Agnieszkę Osior, podtrzymuje w całości treść protokołu jaki został przekazany
do jednostki. Członkowie Komisji Rewizyjnej dodatkowo wprowadzą do treści protokołu z przedmiotowej
kontroli zmianę dotyczącą terminu wprowadzenia zaleceń pokontrolnych.
Ad 33.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że członkowie komisji zapoznali się ze skargą dot. nałożenia mandatu za nieprawidłowe parkowanie
przed jednym ze sklepów na terenie miasta, skarga wpłynęła również do Pana Prezydenta, odpowiedzi
udzieliła pani Aneta Moczkowska Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju. Komisja otrzymała
materiały z Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów, dot. skargi która wpłynęła kilka miesięcy temu. Komisja
poprosiła o polubowne załatwienie tej sprawy, jednakże w związku z utrudnieniami związanymi z sytuacją
epidemiczną do tej pory nie doszło do spotkania, które miało załagodzić ten temat. Natomiast Dyrektor
MZUiM pan Artur Kruczek będzie podejmował dalsze działania i informował o ustaleniach komisję.
W okresie międzysesyjnym wpłynęły 2 petycje. Pierwsza petycja dot. podjęcia przez Radę Miasta uchwały
w sprawie wyrażenia protestu dot. rozbudowy sieci 5G na obszarze miasta – tym tematem Komisja będzie
się zajmowała na kolejnym posiedzeniu. Druga petycja dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości jednej
ze wspólnot, która jest właścicielem jednego z większych sklepów wielkopowierzchniowych, autor petycji
wnosi o zwolnienie z podatku, bądź częściowe umorzenie podatku z tytułu obniżonych obrotów związanych
ze stanem epidemii, wnioskuje również o zwolnienie z podatku podobnych podmiotów. Tą petycją Komisja
się zajęła, ale formalnie Komisja Rewizyjna skieruje petycją do Prezydenta Miasta Tychy jako organu
podatkowego.
Do sprawozdania pytanie miała radna Edyta Danielczyk.
Ad 34.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 44
do protokołu.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-04-23 19:02:40

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=485897

Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 obecnej sytuacji związanej z przekształceniem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez
w Szpital jednoimienny zakaźny w związku z zakażeniami SARS-CoV-2;
 utrzymaniu reżimu sanitarnego we wszystkich ośrodkach typu MOPS czy noclegownia;
 nieprzeprowadzeniu dezynfekcji na terenie miasta;
 uruchomieniu wymazobusa czyli specjalnego ambulansu do pobierania wymazów od mieszkańców
podejrzanych o zarażenie koronawirusem;
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 tarczy antykryzysowej;
 gospodarce finansowej miasta;
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba podziękował za okazywaną pomoc i wsparcie dla szpitala Megrez,
w szczególności: Wojewodzie Śląskiemu, Ministerstwu Zdrowia, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii,
Miastu Katowice,
Ad. 34a.
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020
za rok 2019. stanowi załącznik nr 45 do protokołu. Wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 34b – 34e.
Sprawozdania z miejskich programów w 2019 r.:
 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2019 roku stanowi załącznik nr 46 do protokołu;
 Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku stanowi
załącznik nr 47 do protokołu;
 Sprawozdanie z realizacji programu „Aktywni60plus” za 2019 rok stanowi załącznik nr 48
do protokołu;
 Sprawozdanie z realizacji programu „3+ liczna rodzina” za rok 2019 stanowi załącznik nr 49
do protokołu.
Wobec braku dyskusji sprawozdania zostały przyjęte.
Ad 35.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 36.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 50 do protokołu.
Ad 37.
Prowadząca obrady pani Barbara Konieczna poinformowała, że Komisje w maju odbędą się
zdalnie, poprzez Zoom – program do prowadzenia wideokonferencji. Dyżury Radnych nie odbędą się
(do odwołania). Z radnymi można kontaktować się telefonicznie lub wykorzystując pocztę elektroniczną
–informacje kontaktowe dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radni poruszyli tematy dot.:
 zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości;
 przywrócenia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez do normalnej działalności
po zniesieniu stanu epidemii;
 personelu oraz płac pielęgniarek i lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez;
 remontów placówek oświatowych;
 uruchomienia żłobków i przedszkoli;
Radny Marek Gołosz podziękował wszystkim pracownikom służby zdrowia, sprzedawcom, wszystkim
pracownikom, którzy są na pierwszej linii frontu, listonoszom.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna również przyłączyła się do podziękowań
oraz podziękowała radnym za przekazanie części diety dla Szpitala Miejskiego w Tychach. Prowadząca
obrady przekazała informacje, że Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach oraz Urząd
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Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia aktywnego udziału w seminarium pn. Śląski
Pakiet dla Gospodarki, które odbędzie się 5 maja br. o godz. 11.00 w formie webinarium.
Ad 38.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w tej nietypowej sesji,
poinformowała, że najbliższa sesja Rady Miasta Tychy planowana na dzień 28 maja 2020 r. być może
odbędzie się w normalnym trybie, na Sali sesyjnej. O Szczegółach Radni będą na bieżąco informowani.
40
Wobec zrealizowania porządku obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta 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 51 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 52 do protokołu.
Załączniki: 52 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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