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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XXI.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 29 października 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 29 października 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
04
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
55
Godzina zakończenia sesji: godz. 14 ,
Numery podjętych uchwał: XXI/428/20 do XXI/438/20.
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.
 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 24 września 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020 –2031.
6.
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.
7.
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.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Edukacji 102 w Tychach z Filią Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy al. Niepodległości 110 w Tychach oraz zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury – Miejska
Biblioteka Publiczna w Tychach.
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 odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz zgody na wydzierżawienie nieruchomości
gminnej, położonej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego.
11. 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 (ze zm.).
12. 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 (ze zm.).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału
zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.
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Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
Informacja
Przewodniczącej
Rady
Miasta
o
dokonanej
analizie
danych
zawartych
w oświadczeniach majątkowych Radnych Miasta Tychy za 2019 rok (zgodnie z art. 24 h ust.
12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
17. Informacja Prezydenta Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych za 2019 rok (zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713).
18. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 25 września 2020 r. do 29 października 2020 r.
18a. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2019/2020.
19. Interpelacje radnych.
20. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zamknięcie sesji.
14.
15.
16.

Ad 1.
04
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 24 września 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad. 4. oraz 5.
Projekty uchwał w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. – załącznik nr 3 do protokołu,
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031 – załącznik nr 4
do protokołu,
omówiła pani Urszula Dryka Skarbnik miasta.
Zestawienie zmian ujętych w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. stanowi
załącznik nr 5 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 XXI/428/20 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020-2031: za – jednogłośnie.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXI/429/20 podjęto.
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Ad 6.
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 omówiła pani
Urszula Dryka Skarbnik miasta.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXI/430/20 podjęto.
Ad 7.
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 7
do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych 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.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXI/431/20 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Edukacji 102
w Tychach z Filią Nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy al. Niepodległości 110 w Tychach oraz zmiany
Statutu samorządowej instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach stanowi załącznik nr 8
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 3 radnych.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXI/432/20 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 9 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.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXI/433/20 podjęto.
Ad 10.
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. Wojska Polskiego stanowi załącznik nr 10 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.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXI/434/20 podjęto.
Ad 11.
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 (ze zm.) stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 12
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 – 21 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się - 0.
Radna Magdalena Łuka oraz radny Sławomir Sobociński poinformowali, że z powodu problemów
technicznych nie oddali głosu. W powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XXI/435/20 podjęto.
Ad 12.
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 (ze zm.)
stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 14 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.
Radna Lidia Gajdas w imieniu Klubu Radnych Stowarzyszenie Inicjatywa Tyska wnosi o odstąpienie
od zmiany stawki podatku nieruchomości i zwolnień od tego podatku w roku 2021.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 13 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 7 radnych.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XXI/436/20 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach stanowi załącznik nr 15 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.
Radna Magdalena Łuka poinformowała, że z powodu problemów technicznych nie oddała głosu.
W powyższym głosowaniu chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXI/437/20 podjęto.
Ad. 14.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
nie odbyło się posiedzenie komisji. Na ostatniej sesji została przekazana informacja, że Komisja wybiera
się do schroniska celem weryfikacji przekazanych zaleceń. Niestety, tak się nie stało ze względu
na COVID-19. W związku z bardzo dużym wzrostem zakażeń, po uzgodnieniu z całą komisją podjęliśmy
decyzję, że zostanie wyznaczony kolejny termin, aby porozumieć się zdalnie, aby zadać te pytania, które
nas nurtują i będziemy oczekiwać odpowiedzi. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 15.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła 2 posiedzenia. Komisja pracowała nad trzema skargami.
Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały skierowany na posiedzenie Rady Miasta Tychy,
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komisja go zaopiniowała pozytywnie. Skarga dotyczy niewystarczającej pomocy miasta w usuwaniu
odpadów zawierających azbest, chodzi o duży obiekt o powierzchni dachu powyżej 1000 metrów.
To jest obiekt, który służy do hodowli drobiu. Skarżąca zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą
o pomoc w usunięciu pokrycia dachowego, które zawiera azbest. Uzyskała odpowiedź, że miasto prowadzi
program usuwania azbestu. Jest to program przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 6 marca 2014 r.
w sprawie realizacji przez miasto usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
zawierających azbest, pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność
osób fizycznych. Tym zarządzeniem przyjęto program. Jest do niego załączony regulamin, który określa
zakres i zadania tego programu, tryb postępowania w sprawie realizacji zadania, rozliczenie kosztów,
wszystkie dane potrzebne do wypełnienia wniosków. Program przewiduje, że pomoc miasta w załadunku,
transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów azbestowych może wynosić maksymalnie 3000 zł. Komisja
otrzymała informację, że w ostatnich czterech latach z tego programu skorzystało maksymalnie do 10 osób
w skali roku. Wcześniej to było około 30 osób w skali roku. Koszty, jakie miasto poniosło to jest kilka
tysięcy zł rocznie. W odpowiedzi na te wyjaśnienia Skarżąca złożyła skargę na Prezydenta Miasta do Rady
Miasta, uznając, że ten program jest absolutnie niewystarczający wobec jej potrzeb. I zarzuciła
niewystarczającą staranność oraz niewystarczający zakres tego programu w stosunku do potrzeb
mieszkańców. Komisja bardzo wnikliwie przyjrzała się temu tematowi. Uznaliśmy, że skarga nie może
jednak zostać uznana za zasadną, ponieważ Skarżąca uzyskała wszystkie odpowiedzi, na każde pismo
została udzielona odpowiedź. Stąd komisja na wtorkowym posiedzeniu przyjęła projekt uchwały w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy i zaopiniowała go pozytywnie. Do Komisji
wpłynęły w ostatnich dniach dwie nowe skargi. Pierwsza ze skarg dotyczy działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej i dotyczy odmowy udzielenia pomocy w formie finansowej. W tym temacie zwróciliśmy
się do pana Prezydenta o wyjaśnienia. Jesteśmy na wstępnym etapie rozpatrywania tej skargi. Podobna
sytuacja w przypadku drugiej skargi, jest to skarga z kolei związana z odmową współfinansowania
docieplenia dachu w ramach PONE. Również Komisja zwróciła się w tej sprawie do pana Prezydenta
o wyjaśnienia. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Następnie przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi
na działalność Prezydenta Miasta Tychy - załącznik nr 16 do protokołu.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XXI/438/20 podjęto.
Ad 16.
Informacja Przewodniczącej Rady Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach
majątkowych Radnych Miasta Tychy za 2019 rok (zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Ad. 17.
Informacja Prezydenta Miasta o dokonanej analizie danych zawartych w oświadczeniach majątkowych
za 2019 rok (zgodnie z art. 24 h ust. 12 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Informacja dot. oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu przez Przewodniczącą Rady
Miasta Tychy oraz Prezydenta Miasta Tychy za rok 2019 stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Ad. 18.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załączniki nr 20
do protokołu.
Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 zadaniach inwestycyjnych realizowanych na terenie miasta;
 przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu Grota Roweckiego nad torami PKP
oraz przebudowę wiaduktu w ciągu Grota Roweckiego.
Odbyła się dyskusja nt.:
 protestów przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji w Polsce;
 sytuacji Szpitala Wojewódzkiego Megrez oraz Szpitala Miejskiego.
Ad. 18a.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach w roku szkolnym 2019/2020
wraz z prezentacją stanowią załączniki nr 21 oraz 22 do protokołu. Wobec braku dyskusji przyjęto
informację do wiadomości oraz przystąpiono do omawiania kolejnego punku porządku obrad
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Ad. 19.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 20.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik
nr 23 oraz 24 do protokołu.
Ad 21.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna:
 odczytała pismo pani Prezes Tyskiego Hospicjum im św. Kaliksta I wraz z podziękowaniami
za dotychczasowe wsparcie. XXI Kwesta Listopadowa ze względu na sytuację związaną
z pandemią Covid -19 będzie inna. Będzie można spotkać wolontariuszy z puszkami i skarbonami
z logo Hospicjum im. św. Kaliksta I w miejscach, gdzie zwykle kwestowali, tj. na cmentarzach.
Można również dokonać wpłaty bezpośrednio na konto Hospicjum;
 odczytała podziękowania od Burmistrza Miasta Jasło pana Ryszarda Pabiana za udzielenie
pomocy finansowej w formie dotacji, przeznaczonej na usuwanie skutków klęski żywiołowej.
Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:
 uciążliwości odorowych występujących na terenie osiedla Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele;
 połączenie kolejowe Tychy-Bieruń-Oświęcim-Kraków;
 wykorzystaniu środków finansowych przez jednostki pomocnicze miasta;
 odstąpieniu od zmiany stawki podatku nieruchomości i zwolnień od tego podatku w roku 2021;
 oddaniu głosów w projekcie „Pod biało-czerwoną”;
 zmiany zasad rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej.
Ad 21.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania porządku
55
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 25 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 26 do protokołu.
Załączniki: 26 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.
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