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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XVII.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 28 maja 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 28 maja 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
00
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
05
Godzina zakończenia sesji: godz. 17 ,
Numery podjętych uchwał: XVII/349/20 do XVII/374/20.
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.
Otwarcie sesji.
2.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 30 kwietnia 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta
Tychy w 2019 r.
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.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu
położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo ks. Leona Szkatuły rondu położonemu
u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Turyńskiej w Tychach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach
– etap I.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach
- etap I.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Edukacji w Parku Miejskim Solidarności.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gminnej, położonej w Tychach przy ul. Hutniczej.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wałowej.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Edukacji.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. 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 zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
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 zmiany Uchwały Nr XVI/341/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/342/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. 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 zmiany Uchwały Nr XVI/343/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. 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 zmiany Uchwały Nr XVI/344/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/345/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. 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 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy.
Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta
Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej
kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego
Schroniska dla Zwierząt.
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 1 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi w roku
2019.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 wraz z Oceną
zasobów pomocy społecznej.
Interpelacje radnych.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
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36. Wolne wnioski i informacje.
37. Zamknięcie sesji.
Ad 1.
00
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta o godz. 13 otworzyła i poprowadziła
posiedzenie Rady Miasta. Otwierając sesję Rady Miasta Prowadząca obrady wypowiedziała formułę:
„Otwieram sesję Rady Miasta Tychy. Szczęść Boże”.
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 zdalnie poprzez aplikację ZOOM a głosowanie poprzez aplikację Rada24.
Przewodnicząca Rady prowadziła sesję z siedziby Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49.
Prowadząca obrady poinformowała, że Sejm ustanowił rok 2020 Rokiem Świętego Jana Pawła II. 18 maja
2020 r. Obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, Ojca Świętego Jana Pawła II, "naszego wielkiego
rodaka zasłużonego w walce o wyzwolenie Polski spod jarzma komunizmu" Karol Wojtyła był znany
wszystkim Polakom i ludziom na cały świecie przede wszystkim jako papież. Był nie tylko kapłanem,
teologiem, ale także poetą, filozofem.
Następnie prowadząca obrady poinformowała, że 30 lat temu została przygotowana ustawa o samorządzie
terytorialnym, która zmieniła polską rzeczywistość, przywracając Polakom prawo współdecydowania
o swoich lokalnych (a potem i regionalnych) wspólnotach. 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni
wolne wybory w Polsce po II wojnie światowej – samorządowe. Pierwsza inauguracyjna sesja Rady
Miejskiej w Tychach odbyła się 5 czerwca 1990 r. W wyniku tajnego głosowania na przewodniczącego
Rady Miejskiej została wybrana Pani Ryta Stożyńska. Pan Jerzy Śpiewak został wybrany na Prezydenta
Miasta Tychy.
Pani Barbara Konieczna przekazała gratulacje oraz życzenia Pani Haliny Biedy Senator
Rzeczypospolitej Polskiej z okazji 30 rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego. Pismo stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Prowadząca obrady stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie
przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad 2.







Prowadząca obrady wprowadziła zmiany porządku obrad:
w związku z brakiem zgłoszeń do udziału w debacie zostaną przesunięte punkty porządku obrad:
z 27 na 4a. Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2019 rok.
z 28 na 4b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi
Miasta Tychy.
z 29 na 4c. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
z 30 na 4d. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta
Tychy za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
na wniosek Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej Igora Śmietańskiego (załącznik
nr 4 do protokołu) z porządku obrad wycofuje się punkt 14 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Wałowej – załącznik nr 5
do protokołu.

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania. Po oddaniu głosów nastąpił problem techniczny.
W związku z powyższym prowadząca obrady ogłosiła 10 min przerwę. Następnie wznowiła obrady.
Zgodnie z § 16 ust. 3 pkt 8 Regulaminu Obrad Rady Miasta stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta
Tychy przyjętego Uchwałą 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r. Przewodnicząca
Rady Miasta pani Barbara Konieczna zgłosiła wniosek formalny o reasumpcję głosowania i wobec braku
sprzeciwu poddała ponownie pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowanymi zmianami:
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 30 kwietnia 2020 r.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta
Tychy w 2019 r.
Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
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
ogłoszenia
tekstu jednolitego
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.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu
położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo ks. Leona Szkatuły rondu
położonemu u zbiegu ulic Oświęcimskiej i Turyńskiej w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach
– etap I.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach
- etap I.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Edukacji w Parku Miejskim Solidarności.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gminnej, położonej w Tychach przy ul. Hutniczej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego
użytkownika wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Edukacji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych
położonych w Tychach przy ul. Jaśkowickiej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. 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 zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r.
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 zmiany Uchwały Nr XVI/341/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/342/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. 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 zmiany Uchwały Nr XVI/343/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/344/20 Rady Miasta Tychyz dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/345/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. 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 zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego
współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności
Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.
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 1 maja 2020 r. do 28 maja 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi w roku
2019.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 wraz z Oceną
zasobów pomocy społecznej.
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.

Ad 3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej 30 kwietnia 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji Rady Miasta Tychy
w 2019 r. stanowi załącznik nr 6 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 XVII/349/20 podjęto.
Ad 4a.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba rozpoczął od gratulacji z okazji 30-lecia Samorządu.
Reforma Samorządowa sprzed 30 lat była najbardziej udaną reformą w historii nowej Polski. Na ten sukces
złożyła się praca setek tysięcy radnych w swoich małych ojczyznach, którzy swoją ciężką pracą zmienili
Polskę.
Raport o stanie Gminy Miasta Tychy za 2019 rok stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta w formie prezentacji stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Informacje, które zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz informacja, która ukazała się w prasie
dot. raportu stanowią załączniki nr 9 i 10 do protokołu.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.
Ad 4b.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Tychy stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 6 radnych, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XVII/350/20 podjęto.
Ad 4c.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Tychy
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – załącznik nr 12 do protokołu – omówił
pan Andrzej Dziuba prezydent miasta.
Sprawozdanie finansowe miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Wydruk prezentacji przedstawionej przez Prezydenta Miasta wraz z częścią opisową stanowią załączniki
nr 14 i 15 do protokołu.
Sprawozdania finansowe stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Bilans z wykonania budżetu za 2019 r. stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/113/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Tychy
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Lidia Gajdas poinformowała, że projekt uchwały uzyskał
pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 8 radnych.
Uchwałę Nr XVII/351/20 podjęto.
Ad 4d.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy za okres
działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku – załącznik nr 20 do protokołu – omówiła pani Lidia
Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za okres działalności
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku w zakresie wykonania budżetu miasta stanowi załącznik nr 21
do protokołu. Nin. wniosek został przyjęty przez Komisję Rewizyjną.
Pisma przekazujące nin. wniosek do Przewodniczącej Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz RIO stanowią
załączniki nr 22, 23 i 24 do protokołu.
Uchwała Nr 4200/III/117/2020 z dnia 20 maja 2020 r. III Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 8 radnych.
Uchwałę Nr XVII/352/20 podjęto.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna pogratulowała oraz podziękowała
Prezydentowi Miasta Tychy oraz Jego współpracownikom.
Prezydent Miasta Tychy pan Andrzej Dziuba podziękował mieszkańcom, radnym, swoim
współpracownikom oraz Pani Skarbik Miasta Urszuli Dryce.
Ad 5.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-04-23 19:07:47

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=486257

Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. stanowi załącznik
nr 26 do protokołu. Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta
Tychy na 2020 r. stanowi załącznik nr 27 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 8 radnych, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XVII/353/20 podjęto.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata
2020-2028 stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/354/20 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego 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 29 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 – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XVII/355/20 podjęto.
Radna Edyta Danielczyk poprosiła o reasumpcję głosowania. Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała,
że nie ma takiej możliwości, bo 25 radnych oddało głos, poprosiła również o skupienie się i o uwagę.
Radna Edyta Danielczyk poinformowała, że chciała oddać głos za a kliknęła na tablecie ikonę wstrzymuję się.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu położonemu
u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XVII/356/20 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondo ks. Leona Szkatuły rondu położonemu u zbiegu
ulic Oświęcimskiej i Turyńskiej w Tychach stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XVII/357/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I stanowi
załącznik nr 32 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 33 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 34 do protokołu.
Wobec braku dyskusji nad uwagami Przewodnicząca poinformowała, że Rada Miasta podejmując
nin. uchwałę rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia tych uwag. Jednoczesne podjęcie
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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.
Uwagi dotyczące terenów dróg publicznych o symbolach KDZ1, KDL2 kwestionujące zasadność ich
wyznaczania, parametry i przebieg. (Załącznik nr 2: Tabela 1. Uwagi nr: 2.3, 5.1, 6.1, 7.1, 10.2, 12.1, 12.2;
Tabela 2.: Uwaga nr 1.1)
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 2.
Uwagi dotycząca terenów dróg publicznych o symbolach KDD3, KDD4, KDD5 dotyczące sprzeciwu wobec
ich poszerzenia do 5 m. (Załącznik nr 2: Tabela 1. Uwagi nr: 4.1, 7.2, 7.3, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1; Tabela 2.:
Uwaga nr: 2.1, 3.1, 4.1; Tabela 3. Uwaga nr 1.1, 2.1)
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 3.
Uwagi dotyczące terenów o symbolach U1, U2, U3 kwestionujące zasadność przeznaczenia tych terenów
pod usługi oraz dotyczące przeznaczenia ich pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną. (Załącznik nr 2:
Tabela 1. Uwagi nr: 10.3, 11.1)
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 4.
Uwagi dotyczące terenu o symbolu RU1 dotyczące przeznaczenia go pod zabudowę mieszkaniową
(Załącznik nr 2: Tabela 1. Uwagi nr: 3.1, 3.2, 3.3)
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 5.
Uwaga dotycząca terenu o symbolu R1 dotyczące przeznaczenia go pod zabudowę mieszkaniową
(Załącznik nr 2: Tabela 1. Uwaga nr: 2.1)
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 6.
Uwaga dotycząca terenów o symbolach: UM1, KDZ1 dotyczące przeznaczenia całości działki
pod zabudowę usługową i braku zgody na zajęcie części działki pod drogę. (Załącznik nr 2: Tabela 1.
Uwaga nr 1.1)
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 7 radnych.
Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia
przez Prezydenta Miasta uwag.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XVII/358/20 podjęto.

nieuwzględnionych

Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach - etap I stanowi
załącznik nr 35 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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Radna Edyta Danielczyk odczytała list od mieszkańca dot. sprzeciwu wobec utworzenia drogi publicznej
oznaczonej symbolem KDD4 z wykorzystaniem działki ewidencyjnej nr 1471/38, co zdaniem składającego
uwagę eliminuje całkowicie działkę z możliwości zabudowy.
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 37 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 dot. sprzeciwu wobec utworzenia drogi publicznej o symbolu KDD5, pomiędzy terenami
oznaczonymi symbolami MU5 i U1 a UK i ZC, ze względu na obawy dotyczące obsługi transportowej
terenu UM1 i UM2, na których inwestor, zdaniem składającego uwagę, zabiega o możliwość realizacji
hal przemysłowych – odrzucić.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 2.
Uwaga dot. sprzeciwu wobec utworzenia drogi publicznej oznaczonej symbolem KDD4 z wykorzystaniem
działki ewidencyjnej nr 1471/38, co zdaniem składającego uwagę eliminuje całkowicie działkę z możliwości
zabudowy – odrzucić.
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 3.
wniosek dotyczący zmian w projekcie planu polegających na:
a) dla terenu oznaczonego symbolem U3:

objęcie przeznaczeniem UP całego zespołu połączonych budynków zlokalizowanych przy rondzie;

dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną;

dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 15000 m2, bez ograniczania powierzchni
pojedynczego budynku;

dopuszczenie wysokości budynków usługowych do 13 m
– odrzucić.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
b) dla terenu oznaczonego symbolem U2:

objęcie ustaleniami jak dla terenu U3;

dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną, składy i magazyny;

dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 4000 m2
– odrzucić.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
c)




Dla terenu oznaczonego symbolem UM1:
objęcie ustaleniami jak dla terenu U3;
dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną, składy i magazyny;
dopuszczenie wysokości zabudowy do 18 m, w tym budynków do 13 m.
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dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 10000 m2, bez ograniczania powierzchni
pojedynczego budynku;

dopuszczenie maksymalnej powierzchni zabudowy 50%;

dopuszczenie minimalnej powierzchni zieleni 20%
– odrzucić.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
d)





dla terenu oznaczonego symbolem UM3:
objęcie ustaleniami jak dla terenu U3;
dopuszczenie przeznaczenia pod działalność produkcyjną, składy i magazyny;
dopuszczenie wysokości zabudowy do 18 m, w tym budynków do 13 m.
dopuszczenie łącznej powierzchni zabudowy do 10000 m2, bez ograniczania powierzchni
pojedynczego budynku;

dopuszczenie maksymalnej powierzchni zabudowy 50%;

dopuszczenie minimalnej powierzchni zieleni 20%;

dopuszczenie dachów płaskich
– odrzucić.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 4.
Wniosek o dopuszczenie na terenach o symbolach UP, U2, U3, UM1, UM3 funkcji magazynowej –
odrzucić.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 radny.
Uwaga nr 5.
Uwaga dot. sprzeciwu wobec utworzeniu dróg publicznych o symbolach KDD3, KDD4, KDD5
z wykorzystaniem działek ewidencyjnych nr 1471/38, 1466/38, 1491/38. – odrzucić.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 3 radnych.
Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia
przez Prezydenta Miasta uwag.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uchwałę Nr XVII/359/20 podjęto.

nieuwzględnionych

Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej
w Tychach przy ul. Edukacji w Parku Miejskim Solidarności stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uchwałę Nr XVII/360/20 podjęto.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk poinformował, że w powyższym głosowaniu wstrzymał się od głosu.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach
przy ul. Hutniczej stanowi załącznik nr 39 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/361/20 podjęto.
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Ad 14. -

Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz dotychczasowego użytkownika
wieczystego, nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Edukacji stanowi załącznik nr 40
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 4 radnych.
Uchwałę Nr XVII/362/20 podjęto.
Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych
w Tychach przy ul. Jaśkowickiej stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XVII/363/20 podjęto.
Ad 17.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy stanowi załącznik
nr 42 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński zgłosił
wniosek o omówienie oraz przegłosowanie projektów uchwał w punktach od 17-25 łącznie - an bloc.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna poinformowała, że do niektórych projektów uchwał
zostały zgłoszone autopoprawki, wobec powyższego głosowanie powinno odbyć się osobno nad każdym
projektem uchwały.
Następnie pan Sławomir Sobociński poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/364/20 podjęto.
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/339/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. 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 43 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/365/20 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/340/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 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 44 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 45 do protokoły.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVII/366/20 podjęto.
Ad 20.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/341/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
załącznik nr 46 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uchwałę Nr XVII/367/20 podjęto.
Ad 21.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/342/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. 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 47 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/368/20 podjęto.
Ad 22.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/343/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości,
na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe stanowi załącznik nr 48 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/369/20 podjęto.
Ad 23.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/344/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi
załącznik nr 49 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 45 do protokoły.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVII/370/20 podjęto.
Ad 24.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/345/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. w sprawie wzoru e-deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stanowi załącznik nr 50 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 45 do protokoły.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVII/371/20 podjęto.
Ad 25.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/346/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 r. 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 51 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/372/20 podjęto.
Ad 26.
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania
gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu Aglomeracji Tychy stanowi załącznik nr 52
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/373/20 podjęto.
Ad. 27. –
Ad. 28. –
Ad. 29. –
Ad. 30. –
Ad 31., 31a.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja Rewizyjna
w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym:
•
przyjęła wniosek do Rady Miasta Tychy o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku;
•
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy
za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
•
zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
miasta Tychy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
•
przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w 2019 roku.
•
zaopiniowała projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie
działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji
Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie
działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt - załącznik nr 53 do protokołu.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVII/374/20 podjęto.
Ad 32.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie w formie wideokonferencji. Wpłynęła
petycja dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości większych sklepów wielkopowierzchniowych. Komisja
skierowała petycję do Prezydenta Miasta Tychy jako właściwego w tej sprawie organu podatkowego.
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Wpłynęła również petycja dot. podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie wyrażenia protestu
dot. rozbudowy sieci 5G na obszarze miasta. Uchwała w tej sprawie zostanie przygotowana przez Komisję
na czerwcowe posiedzenie Rady Miasta. Komisja jest w trakcie rozpatrywania skargi na Miejski Zarząd Ulic
i Mostów w sprawie dzierżawy miejsc postojowych przy ul. Jordana. Wpłynęła nowa skarga skierowana
przez Panią Burmistrz Miasta Lędziny na działalność Prezesa Zarządu Spółki Śródmieście, skarga
dot. artykułu, który ukazał się w tygodniku Echo, wydawcą tego tygodnika jest Spółka Śródmieście.
Po analizie skargi, Komisja zdecydowała, że skarga powinna być rozpatrzona przez Radę Nadzorczą
Spółki. Skarga zostanie przekazana.
Ad 33.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 54
do protokołu.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 utworzeniu przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię spółki celowej do budowy i uruchomienia
spalarni odpadów;
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 obecnej sytuacji związanej z zakażeniami SARS-CoV-2;
 wznowieniu opłat na wszystkich miejskich Strefach Płatnego Parkowania, a także na dwóch
parkingach wielopoziomowych typu Park&Ride.
 uruchomieniu przycisków przy przejściach dla pieszych;
 dezynfekcji miasta.
W przedmiocie przedstawionego sprawozdania odbyła się dyskusja.
Ad. 33a.
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Tychy z Organizacjami Pozarządowymi
w roku 2019 stanowi załącznik nr 55 do protokołu. Wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 33b.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2019 wraz z Oceną
zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik nr 56 do protokołu. Wobec braku pytań sprawozdanie
zostało przyjęte.
Ad 34.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 35.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 57 do protokołu.
Ad 36.
Prowadząca obrady pani Barbara Konieczna odczytała podziękowania Prezesa Zarządu Szpitala
Miejskiego w Tychach dr. n. med. Marka Krawczyka skierowane do Radnych Miasta Tychy za pomoc
finansową dedykowaną na przeciwdziałanie COVID-19. Przewodnicząca Rady Miasta Tychy wspólnie
z radnym Markiem Gołoszem podziękowali w imieniu radnych Straży Pożarnej, ekspedientkom w sklepie
oraz wszystkim walczącym na pierwszej linii frontu z koronawirusem. Prowadząca obrady przekazała
informacje, że na wszystkie złożone wnioski w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości została
udzielona informacja przez Radę Miasta ale również i przez Prezydenta Miasta. Miasto Tychy na bieżąco
rozpatruje indywidualne wnioski przedsiębiorców, którym pogorszyła się płynność finansowa w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Pani Barbara Konieczna
powiadomiła, że 31 maja upływa termin złożenia oświadczenia majątkowego według stanu na dzień
31 grudnia 2019 r.
Radni poruszyli tematy dot.:
 rodzaju i trybu posiedzeń komisji i sesji w czerwcu;
 wędrujących stad dzików po mieście.
Radna Lidia Gajdas w imieniu Klubu Radnych Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska oraz koalicji złożyła
gratulacje Prezydentowi Miasta Tychy za otrzymane absolutorium. Przewodnicząca Rady Miasta Tychy
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pani Barbara Konieczna dołączyła się do gratulacji oraz złożyła życzenia w imieniu całej Rady Miasta
Tychy.
Ad 37.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania porządku
05
obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta o godz. 17 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 58 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 59 do protokołu.
Załączniki: 59 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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