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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XIX.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 27 sierpnia 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 27 sierpnia 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
00
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
35
Godzina zakończenia sesji: godz. 14 ,
Numery podjętych uchwał: XIX/392/20 do XIX/416/20.
W wideokonferencji udział wzięli:

Andrzej Dziuba prezydent miasta, Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych, Hanna
Skoczylas zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju; Igor Śmietański zastępca prezydenta
ds. gospodarki przestrzennej, Urszula Dryka skarbnik Miasta Tychy.

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

naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Tychy,

dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych.
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 25 czerwca 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek
pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych
na rok 2021.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasło
w województwie podkarpackim w 2020 r.
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 wykorzystania środków na finansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom
z uwzględnieniem
planu
finansowego
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach
i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Tychy Programu
„3+ liczna rodzina”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/356/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu
położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.4.2.2020 z dnia
10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Jana Brzozy” (02288) na „Balladyny”.
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Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy ul. Miodowej oraz udzielenia
bonifikaty od ceny zbycia.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Szuwarków oraz wyrażenia zgody na ustanowienie
na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ułańskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie
na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.
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 umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020 roku 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 zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2020-2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 zatwierdzonym uchwałą
nr VIII/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.
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 pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału
zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału
zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału
zakładowego w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
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 26 czerwca 2020 r. do 27 sierpnia 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 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.
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Ad 2.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk zaproponował zmianę do porządku obrad:
przesunięcie punktu 17 w brzmieniu: „Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zbycie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach
przy ul. Miodowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbycia.” na początek porządku obrad (3a)
oraz podjęcie go przez aklamację.
Wobec braku wniosku przeciwnego Prowadząca obrady zaproponowała, aby powyższy punkt przesunąć
w porządku obrad w miejsce 4a.
Wobec braku dyskusji oraz braku głosu przeciwnego 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 25 czerwca 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek
pomocniczych miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych
na rok 2021.
4a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy ul. Miodowej oraz udzielenia
bonifikaty od ceny zbycia.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasło
w województwie podkarpackim w 2020 r.
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 wykorzystania środków na finansowanie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom
z uwzględnieniem
planu
finansowego
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2020 roku.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia
20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach
i określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Tychy Programu
„3+ liczna rodzina”.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/356/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu
położonemu u zbiegu ulic Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.4.2.2020 z dnia
10 lipca 2020 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy „Jana Brzozy” (02288) na „Balladyny”.
17. 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Szuwarków oraz wyrażenia zgody na ustanowienie
na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ułańskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie
na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.
20. 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).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie
nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla podmiotów
wynajmujących lokale użytkowe lub dzierżawiących bądź użytkujących nieruchomości stanowiące
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zasoby gminne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2020-2023.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 zatwierdzonym uchwałą
nr VIII/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.
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 pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału
zakładowego w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału
zakładowego w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału
zakładowego w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
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 26 czerwca 2020 r. do 27 sierpnia 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 25 czerwca 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych
miasta Tychy oraz wysokości środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2021 stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIX/392/20 podjęto.
Ad. 4a.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym zabudowanej
nieruchomości gruntowej, położonej w Tychach przy ul. Miodowej oraz udzielenia bonifikaty od ceny zbycia
stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami pani Ewelina Kuśmider zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały, która polega na
wykreśleniu w tytułu uchwały oraz § 1 słów: „w trybie bezprzetargowym”.
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.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XIX/393/20 podjęto przez aklamację.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasło w województwie
podkarpackim w 2020 r. stanowi załącznik nr 5 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 XIX/394/20 podjęto.
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Ad. 6. oraz 7.
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. Projekt uchwały przedstawił Naczelnik Wydziału
Budżetu pan Sławomir Mrugała.
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 XIX/395/20 podjęto.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata
2020-2031 stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Projekt uchwały omówił Naczelnik Wydziału Budżetu
pan Sławomir Mrugała. Radny Wojciech Czarnota zwrócił uwagę na błąd w tytule w programie
do głosowania. Błąd został poprawiony.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymał się – 0.
Uchwałę Nr XIX/396/20 podjęto.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Dariusz Wencepel poinformował, że w powyższym głosowaniu
chciał oddać głos za a kliknął przeciw.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku stanowi załącznik nr 9
do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
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 XIX/397/20 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr III/54/18 Rady Miasta Tychy z dnia 20 grudnia
2018 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych w Tychach i określenia granic
ich obwodów od dnia 1 września 2019 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIX/398/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie nadania nowego statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Muzeum Miejskie w Tychach stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIX/399/20 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
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Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIX/400/20 podjęto.

Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Tychy Programu „3+ liczna rodzina”
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIX/401/20 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap III stanowi załącznik nr 14
do protokołu.
Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 15 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 16 do protokołu.
Wobec braku dyskusji nad uwagami Przewodnicząca poinformowała, że Rada Miasta podejmując
nin. uchwałę rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia tych uwag. Jednoczesne podjęcie
nin. uchwały i rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag nie oznacza rozstrzygnięcia tych kwestii
w jednym głosowaniu. Rada Miasta zobowiązana jest do poprzedzenia aktu głosowania
nad przedmiotowym projektem uchwały głosowaniem w sprawie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia
poszczególnych uwag z przedstawionej radnym listy. W związku z powyższym Przewodnicząca Rady
Miasta przedstawiła następujący sposób procedowania w tym zakresie:
 Prowadząca obrady odczyta numer uwagi, której treść znajduje się w materiałach.
 Przedmiotowa uwaga zostanie omówiona przez osobę referującą.
 Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie nad każdą poszczególną uwagą używając
formuły: kto z państwa radnych jest za przyjęciem sposobu rozpatrzenia uwagi nr …. przez
Prezydenta Miasta, kto z państwa radnych jest przeciw, kto z państwa radnych wstrzymał się
od głosu.
Rada Miasta Tychy przyjęła zaproponowany przez Przewodniczącą Rady Miasta sposób procedowania
w kwestii nin. projektu uchwały.
Następnie przystąpiono do omówienia uwagi nr: 1.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działki, o numerze ewidencyjnym 360/42, na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – przyjęta w części;
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 2.
Uwaga dotycząca korekty przebiegu drogi KDL2 poza obrys nieruchomości o numerze ewidencyjnym
714/30 – odrzucona;
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 3.
Dwie uwagi dotyczące przeznaczenie działek, o numerach ewidencyjnych 913/35, 914/35, 915/35, 916/35,
917/35, 918/35, 920/37, na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przyjęte w części;
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Radna pani Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała
głosu. W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uwaga nr 4.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działek, o numerach ewidencyjnych 920/37, 1441/35, 1462/35, 1466/35,
1467/35 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przyjęta w części;
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
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Uwaga nr 5.
Uwaga dotycząca przesunięcia drogi KDL2, tak by proporcjonalnie zajmowała działki po obu stronach
planowanej inwestycji – przyjęta w części;
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Radna pani Edyta Danielczyk poinformowała, że w powyższym głosowaniu chciała oddać głos za a kliknęła
wstrzymuję się.
Uwaga nr 6.
Uwaga dotycząca likwidacji drogi KDD4 – odrzucona;
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 7.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działek, o numerach ewidencyjnych 611/48, 592/48 na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – odrzucona;
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 6 radnych.
Uwaga nr 8.
Uwaga dotycząca wykupu całości działki 690/48, jeżeli jej część zostanie przeznaczona pod drogę –
odrzucona jako bezprzedmiotowa;
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 9.
Uwaga dotycząca nakazu przeznaczenia działki, o numerze ewidencyjnym 691/48, na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – przyjęta w części;
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 10.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działek, o numerach ewidencyjnych 616/48, 617/48, 618/48, 619/48
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przyjęta w części;
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 11.
Uwaga dotycząca zwężenia szerokości w liniach rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem KDD4 –
odrzucona;
Głosowanie: za 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 12.
Uwaga dotycząca dopuszczenia budowy domu z płaskim dachem na terenie o symbolu MN6 – odrzucona;
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 13.
Uwaga dotycząca przeznaczenia terenu rolniczego na teren sportu i rekreacji – odrzucona;
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 14.
Uwaga dotycząca zmiany parametrów przyjętych dla terenu o symbolu MN2 na przyjęte dla terenu MN3 –
odrzucona;
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 15.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działek nr 611/48, 612/48, 613/48 i pozostałej części działki nr 529/48
stanowiących tereny rolnicze na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przyjęta w części;
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 16.
Dwie uwagi dotyczące zwiększenia wielkości maksymalnej powierzchni zabudowy dla terenu o symbolu
MN2 – odrzucone;
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 17.
Dwie uwagi dotyczące przywrócenia zjazdu z drogi o symbolu KDL2 naprzeciwko drogi o symbolu KDD4 –
odrzucone;
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Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 18.
Uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 616/48 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –
odrzucona;
Głosowanie: za –19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 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 – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XIX/402/20 podjęto.

nieuwzględnionych

Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
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 XIX/403/20 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/356/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja
2020 r. w sprawie nadania nazwy rondo Tomasza i Wiktora Szczygieł rondu położonemu u zbiegu ulic
Turyńskiej, Kościelnej i Mysłowickiej w Tychach stanowi załącznik nr 18 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 XIX/404/20 podjęto.
Ad 16.
Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
na zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.4.2.2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie
zmiany nazwy ulicy „Jana Brzozy” (02288) na „Balladyny” stanowi załącznik nr 19 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 XIX/405/20 podjęto.
Ad 17. –
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej
w Tychach przy ul. Szuwarków oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek
przyległych ograniczonego prawa rzeczowego stanowi załącznik nr 20 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 XIX/406/20 podjęto.
Ad 19.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej
w Tychach przy ul. Ułańskiej oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek
przyległych ograniczonego prawa rzeczowego stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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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 – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XIX/407/20 podjęto.
Radna pani Lidia Gajdas poinformowała, że w powyższym głosowaniu chciała oddać głos za a kliknęła
wstrzymuję się.
Ad 20.
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 22 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 XIX/408/20 podjęto.
Ad 21.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów dzierżawy oraz wyrażeniu zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących
własność Gminy (na czas nieoznaczony) stanowi załącznik nr 23 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 XIX/409/20 podjęto.
Ad 22.
Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/330/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia
2020 roku 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 24 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9 radnych.
Uchwałę Nr XIX/410/20 podjęto.
Ad 23.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
kanalizacyjnych w Gminie Miasta Tychy na lata 2020-2023 stanowi załącznik nr 25 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 XIX/411/20 podjęto.
Ad 24.
Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 zatwierdzonym uchwałą nr VIII/156/19 Rady
Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r. stanowi załącznik nr 26 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.
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Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIX/412/20 podjęto.
Ad 25.
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 27 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XIX/413/20 podjęto.
Ad 26.
Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego
w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach stanowi
załącznik nr 28 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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 – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XIX/414/20 podjęto.
Ad 27.
Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego
w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach stanowi
załącznik nr 29 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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 – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XIX/415/20 podjęto.
Ad 28.
Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego
w Rejonowym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. stanowi załącznik nr 30
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
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 – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radny.
Uchwałę Nr XIX/416/20 podjęto.
Ad. 29.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że podczas miesięcy
wakacyjnych nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Najbliższe posiedzenie odbędzie się
17 września br. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 30.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że w okresie międzysesyjnym komisja odbyła jedno posiedzenie. Komisja zajmowała się skargą
na działalnie Prezydenta dot. odpowiedzi jakiej Pan Prezydent udzielił jednej z mieszkanek w temacie
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pomocy finansowej w demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu. Kolejny temat dotyczy obiektu
handlowego znajdującego się przy ul. Bibliotecznej, mieszkańcy skarżą się na zakłócanie ciszy nocnej
i uciążliwości związane ze sprzedażą alkoholu w tym lokalu. Komisja uznała, że Prezydent jest właściwy
do rozpatrzenia skargi oraz zwróciła się z prośbą o przekazanie do wiadomości komisji odpowiedzi
udzielonej mieszkańcom. Na posiedzeniu Komisji w dniu 20 sierpnia 2020 roku została również
przeprowadzona analiza prawna wniesionej Petycji w szczególności z uwzględnieniem art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach. Zdaniem Komisji wniesiona Petycja zgodnie z art. 4 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - zwaną dalej u.o.p. powinna zawierać oznaczenie
podmiotu wnoszącego petycję. Jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów
w tym przypadku jest to Koalicja Polska Wolna od 5G, w petycji należało wskazać oznaczenie każdego
z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję. Tych warunków petycja złożona
do Urzędu Miasta nie spełnia. Z kolei jak stanowi art. 7 ust. 1 u.o.p. jeżeli petycja nie spełnia wymogów,
o których mowa w art. 4 ust.2 pkt 1 u.o.p., pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
Rada Miasta Tychy bez głosu sprzeciwu przyjęła stanowisko dotyczące przyjęcia zawiadomienia
o pozostawieniu petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G bez rozpatrzenia. Opinia Komisji
stanowi załącznik nr 31 do protokołu.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 31.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 32
do protokołu.
Na wstępie pan Andrzej Dziuba poinformował, że:
 nastąpiła zmiana na stanowisku Zastępcy Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju, panią Anetę
Moczkowską zastąpiła pani Hanna Skoczylas. Prezydent Miasta podziękował pani Anecie
Moczkowskiej za pracę w Urzędzie oraz życzył Pani Hannie Skoczylas sukcesów na objętym
stanowisku;
 nastąpiła również zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Śródmieście Sp. z o.o. pana Andrzeja
Kowola zastąpiła Pani Katarzyna Ptak. Za panią Katarzynę Ptak pełniąca do tej pory funkcję Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy pełni obowiązki pani Dorota Otok;
 z Miejskiego Centrum Oświaty odeszła po 34 latach pracy na emeryturę Wicedyrektor MCO pani
Krystyna Solarek;
 stanowisko Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych objęła pani Agata Goc.
Prezydent Miasta pan Andrzej Dziuba poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 obecnej sytuacji związanej z zakażeniami SARS-CoV-2;
 sytuacji Szpitala Wojewódzkiego Megrez oraz powrocie szpitala do pierwotnej działalności;
 inwestycjach prowadzonych na terenie miasta Tychy;
 spotkaniu dotyczącym gruntów wystawionych na sprzedaż przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń
S.A.;
 budżetu miasta oraz pomocy dla samorządów terytorialnych w związku z kryzysem
spowodowanym epidemią COVID-19;
 wizycie Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, który zainaugurował program
„Pod biało-czerwoną flagą”. Premier przemawiał do zgromadzonych przed Urzędem Miasta,
na tle pomnika Niepodległości w Tychach.
Radny Marek Gołosz podziękował Prezydentowi za rozmowy z SRK w sprawie gruntów oraz radym
za poparcie petycji Rady Osiedla R-2.
Ad. 32.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 33.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi
załącznik nr 33 oraz 34 do protokołu.
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Ad 34.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna przekazała zaproszenie na wydarzenia
związane z 10-leciem KKS Polonia Tychy.
Radna Lidia Gajdas w imieniu Klubu Inicjatywa Tyska złożyła podziękowania za rzetelną pracę
i nieoceniony wkład włożony w rozwój miasta pani Anecie Moczkowskiej oraz gratulacje dla pani Hanny
Skoczylas. Radna złożyła gratulacje nowej Pani Prezes Spółki Śródmieście Sp. z o.o. pani Katarzynie
Ptak.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta pan Dariusz Wencepel zaprosił wszystkich na dożynki, które odbędą
się na Starotyskim Rynku 6 września br.
Ad 35.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania porządku
35
obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta o godz. 14 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 35 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 36 do protokołu.
Załączniki: 36 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.
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