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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XVIII.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 25 czerwca 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 25 czerwca 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
00
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
05
Godzina zakończenia sesji: godz. 17 ,
Numery podjętych uchwał: XVIII/375/20 do XVIII/391/20.
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 28 maja 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta
na II półrocze 2020 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 – 2021.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020-2028.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy
na lata 2020 – 2027.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy
do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku
szkolnym 2020/2021.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół
i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli
zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021.
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).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu
Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, położonej w Tychach przy ul. Żorskiej - na czas
nieoznaczony.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Modrzewiowej (Migdałowa).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Mysłowickiej (Polnych Kwiatów).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Mysłowickiej (Sielska).
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych
dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy
oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat
w strefach płatnego parkowania wraz z późniejszymi zmianami.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania
w Tychach.
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 29 maja 2020 r. do 25 czerwca 2020 r.
Interpelacje radnych.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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 stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie
przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad 2.




Prowadząca obrady zaproponowała zmiany do porządku obrad:
na wniosek Prezydenta Miasta do porządku obrad wprowadza się punkt 8a w brzmieniu:
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały
nr XIV/287/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.
na wniosek Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach pana Artura Kruczka
z porządku obrad wycofuje się punkt 20 w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie
przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Tychach – załącznik nr 3 oraz 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 28 maja 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta
na II półrocze 2020 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy
z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym
na finansowanie wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 – 2021.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.
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7.
8.
8a.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2020-2028.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej dla Miasta
Tychy na lata 2020 – 2027.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały
nr XIV/287/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLIV/724/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów
branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej w Tychach oraz liczby punktów za te kryteria i dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy
do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku
szkolnym 2020/2021.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta
Tychy z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli
zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021.
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 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości
Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym gminy, położonej w Tychach przy ul. Żorskiej
- na czas nieoznaczony.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Modrzewiowej (Migdałowa).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Mysłowickiej (Polnych Kwiatów).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy
Mysłowickiej (Sielska).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych
dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy,
warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy
z dnia 24 września 2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta
Tychy oraz ustalenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu
pobierania opłat w trefach płatnego parkowania wraz z późniejszymi zmianami.
-.
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 29 maja 2020 r. do 25 czerwca 2020 r.
Interpelacje radnych.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

Ad 3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej 28 maja 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze 2020 r.
stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna
poinformowała, że godziny posiedzeń Komisji Rady Miasta mogą ulec zmianie, w zależności od sytuacji
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związanej ze stanem epidemii w Polsce, Posiedzenia komisji odbywają się w zdalnym trybie obradowania
bądź w zwykłym trybie stacjonarnie.
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 XVIII/375/20 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22
czerwca 2017r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie
wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 – 2021 stanowi załącznik nr 6 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/376/20 podjęto.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. stanowi załącznik
nr 7 do protokołu. Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta
Tychy na 2020 r. stanowi załącznik nr 8 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/377/20 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata
2020-2028 stanowi załącznik nr 9 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 XVIII/378/20 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Polityki Senioralnej dla Miasta Tychy na lata 2020
– 2027 stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Wyniki konsultacji oraz raport z przeprowadzonych
konsultacji stanowią załączniki nr 11 oraz 12 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/379/20 podjęto.
Ad. 8a.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach o stwierdzenie nieważności uchwały
nr XIV/287/19 Rady Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/724/18
Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego
przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w Tychach oraz liczby punktów
za te kryteria i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania poszczególnych kryteriów stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/380/20 podjęto.
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Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów
rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym
2020/2021 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/381/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 0150/XLIV/987/10 Rady Miasta Tychy z dnia
27 maja 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek
prowadzonych przez Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/382/20 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia
od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2020/2021 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/383/20 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 17 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/384/20 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości Skarbu Państwa, będącej
w użytkowaniu wieczystym gminy, położonej w Tychach przy ul. Żorskiej - na czas nieoznaczony stanowi
załącznik nr 18 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 XVIII/385/20 podjęto.
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż) stanowi załącznik
nr 19 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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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 XVIII/386/20 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Modrzewiowej
(Migdałowa) stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/387/20 podjęto.
Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej
(Polnych Kwiatów) stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Naczelnik Wydziału Geodezji Paweł
Ruszkowski w toku dyskusji zgłosił autopoprawkę polegającą na wykreśleniu z preambuły słów:
po zaopiniowaniu przez Komisję Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych.
Opinia prawna dotycząca wprowadzania poprawek przez radnych (komisje) do projektów uchwał
przygotowanych przez Prezydenta Miasta Tychy – załącznik nr 21a do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XVIII/388/20 podjęto.
Radna Anna Krzystyniak poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu. Radna
przekazała informację, że w powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Ad 17.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej bocznej od ulicy Mysłowickiej
(Sielska) stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XVIII/389/20 podjęto.
Radny Józef Twardzik poinformował, że z powodu problemów technicznych nie oddał głosu. Radny
przekazał informację, że w powyższym głosowaniu chciał oddać głos za.
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XI/220/2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 września
2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów
i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania
z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich stanowi załącznik nr 23 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 – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XVIII/390/20 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/219/15 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września
2015 roku w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Tychy oraz ustalenia wysokości
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu pobierania opłat w strefach płatnego parkowania
wraz z późniejszymi zmianami stanowi załącznik nr 24 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 XVIII/391/20 podjęto.
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Ad 20. -.
Ad. 21.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 18 czerwca 2020 r.
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy członkowie Komisji przyjęli protokół z posiedzenia
Komisji w dniu 5 maja br. oraz podjęli dyskusję w kwestii przeprowadzenia kontroli w Tyskim Zakładzie
Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. Wolnych
wniosków na Komisji nie zgłoszono.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 22.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że w okresie międzysesyjnym komisja odbyła jedno posiedzenie. Podczas posiedzenia komisja zajmowała
się 2 sprawami. Pierwszy temat to skarga na działalność Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów dot. dzierżawy
terenu, Skarżący wycofał skargę. Druga sprawa to petycja w sprawie szybkiego rozwoju sieci szybkiego
Internetu 5G. Ta sprawa zostanie w formie uchwały przedstawiona na Sesji Rady Miasta w sierpniu br.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 23.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 25
do protokołu.
Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju pani Aneta Moczkowska poinformowała o:
 inwestycjach prowadzonych na terenie miasta Tychy;
 modernizacji oświetlenia;
 inwestycjach drogowych;
 rozbudowie i remontach ścieżek rowerowych;
 pracach prowadzonych przez MZBM;
 remontach pustostanów;
 programie OZE;
 wyborach prezydenckich;
Pani Aneta Moczkowska przekazała informację, że Tychy zwyciężyły w kategorii miasta na prawach
powiatu w rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego, podziękowania zostały skierowane do Pani
Skarbnik Miasta Tychy pani Urszuli Dryki.
Zastępca Prezydenta ds. ds. Społecznych pan Maciej Gramatyka poinformował o:
 obecnej sytuacji związanej z zakażeniami SARS-CoV-2;
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 zarejestrowanych zaświadczeniach o zatrudnieniu obcokrajowców.
Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła o przesłanie na tablety radnym wykazu bieżących remontów
i inwestycji – załącznik nr 26 do protokołu.
Ad. 24.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 25.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 27 oraz 28 do protokołu.
Ad 26.





Radni poruszyli tematy dot.:
cen wywoławczych działek wystawionych do przetargów;
projektu zmiany zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul.: Katowickiej,
Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej;
systemu naboru do szkół ponadpodstawowych;
nadchodzących wyborów prezydenckich.
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Wiceprzewodniczący Rady Miasta Józef Twardzik poinformował, że uroczystości 101 rocznicy Wybuchu
I Powstania Śląskiego odbędą się 16 sierpnia 2020 r. pod pomnikiem ku czci poległych Powstańców
Śląskich.
Radna Urszula Paździorek-Pawlik zaprosiła wszystkich mieszkańców na obchody uroczystości 101
rocznicy I Powstania Śląskiego, które odbędą się 16 sierpnia br. w Paprocanach.
Ad 27.
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 29 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 30 do protokołu.
Załączniki: 30 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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