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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XX.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 24 września 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 24 września 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
04
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
45
Godzina zakończenia sesji: godz. 14 ,
Numery podjętych uchwał: XX/417/20 do XX/427/20.
W wideokonferencji udział wzięli:
 Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych, Hanna Skoczylas zastępca prezydenta
ds. zrównoważonego rozwoju; Igor Śmietański zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej.
 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 27 sierpnia 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło.
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 – 2031.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla trzech obszarów położonych w Tychach.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty
udzielonej przez Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie-Skłodowskiej .
9.
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).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Tychy
do Tyskiego Klastra Energii.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania
w Tychach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii
oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.
13. 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.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/416/20 Rady Miasta Tychy z dnia
27. sierpnia 2020 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego
Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
15. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
16. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
17. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 28 sierpnia 2020 r. do 24 września 2020 r.
18. Interpelacje radnych.
19. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
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20.
21.

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.
Ad 2.
Prowadząca obrady nie wprowadziła żadnych zmian do porządku obrad. Wobec powyższego porządek
obrad przyjął formę jak wyżej.
Ad 3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej 27 sierpnia 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Jasło stanowi załącznik
nr 3 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 XX/417/20 podjęto.
Ad. 5. oraz 6.
Projekty uchwał w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. – załącznik nr 4 do protokołu,
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031 – załącznik nr 5
do protokołu,
omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekty
uchwał uzyskały pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.:
za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XX/418/20 podjęto.
Radny Krzysztof Król poinformował, że z powodu problemów technicznych nie oddał głosu. W powyższym
głosowaniu chciał oddać głos za.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020-2031: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XX/419/20 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla trzech obszarów
położonych w Tychach stanowi załącznik nr 7 do protokołu omówiła pani Magdalena Zdebel Naczelnik
Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.
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Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 8 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 XX/420/20 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przez
Gminę Miasta Tychy przy zakupie lokalu mieszkalnego przy ul. Curie-Skłodowskiej stanowi załącznik nr
9 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XX/421/20 podjęto.
Ad 9.
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 10 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 XX/422/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta Tychy do Tyskiego Klastra
Energii stanowi załącznik nr 11 do protokołu omówił pan Zbigniew Gieleciak Prezes Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XX/423/20 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Tychach stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XX/424/20 podjęto.
Radni: Józef Twardzik, Aleksandra Pabian oraz Wojciech Czarnota poinformowali, że z powodu problemów
technicznych nie oddali głosu. W powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej
części drogi z użytkowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Dyrektor MZUiM pan Artur Kruczek
zgłosił autopoprawkę. W związku z podziałem geodezyjnym, nastąpiła zmiana z numerze działki. Działka
oznaczona w projekcie uchwały to 184/21, natomiast po zmianach numer działki to 227/21.
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 wraz z autopoprawką Nr XX/425/20 podjęto.
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Radni: Józef Twardzik oraz Wojciech Czarnota poinformowali, że z powodu problemów technicznych
nie oddali głosu. W powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Ad 13.
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 14 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XX/426/20 podjęto.
Radni: Józef Twardzik oraz Wojciech Czarnota poinformowali, że z powodu problemów technicznych
nie oddali głosu. W powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/416/20 Rady Miasta Tychy z dnia 27. sierpnia 2020 r.
w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. stanowi załącznik nr 15 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 XX/427/20 podjęto.
Radni: Józef Twardzik oraz Wojciech Czarnota poinformowali, że z powodu problemów technicznych
nie oddali głosu. W powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Ad. 15.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 17 września na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy członkowie komisji podjęli decyzję o przeprowadzeniu rekontroli
w Tyskim Zakładzie Usług Komunalnych w Tychach, w Miejskim Schronisku dla zwierząt. O efekcie
tej rekontroli komisja poinformuje Radnych na grudniowym posiedzeniu sesji rady miasta. Wolnych
wniosków nie zgłoszono. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 16.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja odbyła jedno posiedzenie, na którym kontynuowała pracę na skargą dotyczącą udzielenia
pomocy finansowej w sprawie unieszkodliwienia i usuwania wyrobów zawierających azbest, pochodzących
z pokryć dachowych. Komisja ma zaplanowane jedno albo dwa posiedzenia w październiku i na kolejnej
sesji zaproponuje Radnym rozwiązanie w powyższej sprawie. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 17.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 16
do protokołu.
Na wstępie pan Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych poinformował, że stanowisko
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy objęła pani Dorota Otok.
Następnie pan Maciej Gramatyka poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 zakończeniu głosowania w 7 edycji budżetu obywatelskiego;
 22 września wystartował projekt pn. „SREBRNA LINIA”, którego celem jest kompleksowe wspieranie
seniorów i zapobieganie ich wykluczeniu;
 bezpłatnych szczepionkach przeciwko grypie, z których mogą skorzystać mieszkańcy Tychów powyżej
65 roku życia a będą realizowane w Centrum Medycznym Hipokrates;
Zastępca prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju pani Hanna Skoczylas poinformowała o:
 otrzymaniu przez miasto dofinansowania do realizacji projektu związanego z budową parkingu
wielopoziomowego Park&Ride u zbiegu ulic Edukacji i Wyszyńskiego;
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inwestycjach prowadzonych w ramach budżetu obywatelskiego na terenie miasta;
inwestycjach realizowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych;
inwestycjach wykonywanych przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów;
inwestycji pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem”.

Ad. 18.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 19.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik
nr 17 oraz 18 do protokołu.
Ad 20.
Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:
 przekazania miastu nieruchomości będących w posiadaniu spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.;
 apolityczności Placówek Oświatowych;
 aktualnym stanie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pomiędzy ulicami Katowicką, Brzoskwiniową, Czarną i Oświęcimską w Tychach;
 reprezentacji sztandaru Miasta Tychy;
 projektu rozbiórki wchodzącej na chodnik części "szkieletora" i odtworzenie chodnika oraz jezdni;
 projektu „Pod biało-czerwoną”, który zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej
zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce.
Radna Magdalena Łuka zaprosiła zebranych na Tyski Kongres Kobiet, który odbędzie się 10 października
2020 r. w godz. 13.30-19.30 w Pasażu Kultury Andromeda (Plac Baczyńskiego 2, pierwsze piętro).
9 października odbędzie się spacer (o godz. 17.00) szlakiem znanych tyszanek po starych Tychach.
Ad 21.
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 19 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 20 do protokołu.
Załączniki: 20 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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