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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XXII.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 26 listopada 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 26 listopada 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
08
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
05
Godzina zakończenia sesji: godz. 15 ,
Numery podjętych uchwał: XXII/439/20 do XXII/452/20.
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, Aneta Luboń-Stysiak sekretarz miasta, 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.
Informacja o przyznaniu nagród Samorządu Miasta Tychy Quod discis tibi discis – „Czegokolwiek się
uczysz, dla siebie się uczysz” dla wybitnych studentów miasta Tychy.
3.
Porządek dzienny sesji.
4.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 29 października 2020 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy
z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia
w mieście Tychy w ramach programu SOWA – oświetlenie zewnętrzne”.
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 – 2031.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/875/14 Rady Miasta Tychy
z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie miasta Tychy.
9.
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.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
na 2021 rok.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na rok 2021.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVII/359/20 Rady Miasta
Tychy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką
w Tychach – etap I”.
14. 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).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej (na czas nieoznaczony).
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16.
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22.
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25.

Rozpatrzenie projektu uchwały 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 określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację
projektu grantowego pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza
w Tychach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne
źródła energii – konkurs.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu
usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021.
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 30 października 2020 r. do 26 listopada 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.
08
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.
Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, iż Samorząd Miasta Tychy przyznał stypendia „Quod discis
tibi discis” - "Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz".
Lista studentów, którzy trzymali nagrodę w roku bieżącym stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu pan Wojciech Czarnota przedstawił osiągnięcia
laureatów stypendium przyznanego w 2020 r.
Prezydent Miasta Andrzej Dziuba oraz Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna złożyli gratulacje
stypendystom.
Ad 3.
Prowadząca obrady nie wprowadziła żadnych zmian do porządku obrad. Wobec powyższego porządek
obrad przyjął formę jak wyżej.
Ad 4.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej 29 października 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/79/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu oświetlenia w mieście Tychy w ramach programu SOWA
– oświetlenie zewnętrzne” stanowi załącznik nr 4 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 – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Patrycja Kosowska-Pawłowicz poinformowali,
że z powodu problemów technicznych nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni zwrócili się z prośbą
o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/439/20 podjęto.
Ad. 6. oraz 7.
Projekty uchwał w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. – załącznik nr 5 do protokołu,
 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020-2031 – załącznik nr 6
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 7 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 – 12 radnych, przeciw – 4 radnych, wstrzymało się – 2 radnych.
Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Michał Kasperczyk
poinformowali, że z powodu problemów technicznych nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni
zwrócili się z prośbą o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Radny Marek Gołosz poinformował, że w powyższym głosowaniu wstrzymał się od głosu.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 16 radnych, przeciw – 4 radnych, wstrzymało się – 3 radnych.
Uchwałę Nr XXII/440/20 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2020-2031: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się -0.
Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Marek Gołosz
poinformowali, że z powodu problemów technicznych nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni
zwrócili się z prośbą o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/441/20 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/875/14 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Tychy stanowi
załącznik nr 8 do protokołu omówiła pani Bożena Dolińska Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 17 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, Michał Kasperczyk,
Marek Gołosz, Edyta Danielczyk, Krzysztof Król poinformowali, że z powodu problemów technicznych
nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni zwrócili się z prośbą o zaprotokołowanie, że w powyższym
głosowaniu chcieli oddać głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/442/20 podjęto.
Ad 9.
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 Urszula
Paździorek-Pawlik poinformowała, że 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 – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Marek Gołosz, Michał Kasperczyk poinformowali,
że z powodu problemów technicznych nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni zwrócili się z prośbą
o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/443/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2021 rok stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych Urszula
Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Marek Gołosz, Michał Kasperczyk poinformowali,
że z powodu problemów technicznych nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni zwrócili się z prośbą
o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/444/20 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych Urszula
Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Marek Gołosz, Michał Kasperczyk poinformowali,
że z powodu problemów technicznych nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni zwrócili się z prośbą
o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/445/20 podjęto.
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 stanowi załącznik nr
12 do protokołu. Pani Barbara Konieczna Przewodnicząca Rady Miasta odczytała zgłoszoną
autopoprawkę polegająca na zmianie numeracji w Załączniku do Uchwały Rozdział 5 punkt 2 podpunkt 2.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych Urszula
Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 radny.
Radni: Wojciech Czarnota, Karolina Chemicz-Pałys, Marek Gołosz, Michał Kasperczyk poinformowali,
że z powodu problemów technicznych nie oddali głosu w formie elektronicznej. Radni zwrócili się z prośbą
o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1 radny.
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XXII/446/20 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana
Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XVII/359/20 Rady Miasta
2020 r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pomiędzy ulicami: Oświęcimską, Długą, Spokojną i Jaroszowicką w Tychach –
nr 13 do protokołu.
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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 – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Radny Marek Gołosz poinformował, że z powodu problemów technicznych nie oddał głosu w formie
elektronicznej. Radny zwrócił się z prośbą o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu wstrzymał się
od głosu.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uchwałę Nr XXII/447/20 podjęto.
Ad 14.
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 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.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radny Marek Gołosz poinformował, że z powodu problemów technicznych nie oddał głosu w formie
elektronicznej. Radny zwrócił się z prośbą o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chciał oddać
głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/448/20 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach
przy ul. Harcerskiej (na czas nieoznaczony) stanowi załącznik nr 15 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 – 0.
Radni: Patrycja Kosowska-Pawłowicz oraz Marek Gołosz zwrócili się z prośbą o zaprotokołowanie,
że w powyższym głosowaniu chcieli oddać głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/449/20 podjęto.
Ad. 16.
Projekt uchwały 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 16 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 – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radny Marek Gołosz zwrócił się z prośbą o zaprotokołowanie, że w powyższym głosowaniu chciał oddać
głos za.
Suma głosów oddanych w formie elektronicznej oraz zgłoszonych ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXII/450/20 podjęto.
Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego
pn: „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” współfinansowanego
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przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV.
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1.
Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs 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 XXII/451/20 podjęto.
Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2021 stanowi załącznik
nr 18 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.
Uchwałę Nr XXII/452/20 podjęto.
Ad. 19.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
nie odbyło się posiedzenie komisji. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 20.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja spotkała się na jednym posiedzeniu w okresie międzysesyjnym. Komisja zajmowała się trzema
skargami:
 pierwsza skarga dotyczy działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to skarga
na odmowę przyznania mieszkania chronionego, a następnie zasiłku celowego na zakup piecyka
gazowego. Skarga została przekazana za pośrednictwem Wojewody Śląskiego.
 druga skarga dotyczy działalności Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Jest to skarga na odmowę dofinansowania kosztów ocieplenia dachu budynku mieszkalnego.
Przyczyną tej odmowy jest brak spełnienia warunku określonego w regulaminie Programu
Ograniczania Niskiej Emisji.
 trzecia skarga na Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, to jest skarga skierowana do MZBM-u
i do pani prezydent Skoczylas. Do komisji wpłynęła do wiadomości, skarga dotyczy braku
dostatecznego nadzoru nad jednym z budynków, w związku z czym doszło do zalania mieszkania
na poddaszu.
Komisja otrzymała już wyjaśnienia organu dot. dwóch pierwszych skarg, natomiast na wyjaśnienia
dot. trzeciej skargi komisja czeka. Rozstrzygnięcia we wszystkich tych sprawach komisja zaproponuje
Radnym na kolejne posiedzenie, na kolejną sesję, czyli w grudniu.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad. 21.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 inwestycjach w mieście realizowanych przez MZBM;
 termomodernizacji dzielnicy Osada;
 budowie spalarni śmieci na terenie Metropolii;
 stanie realizacji zadań MZUiM załącznik nr 20 do protokołu.
Odbyła się dyskusja nt. remontu i modernizacji szkoły w Urbanowicach.
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Ad. 22.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 23.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik
nr 21 oraz 22 do protokołu.
Ad 24.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna poinformowała, że do 1 grudnia zbierają dary
dla Fundacji Śląskiego Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo.
Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:
 program TOP Talent 2020, mający na celu wyłonienie najzdolniejszych zawodników „Trójkolorowych”
jak i okolicznych drużyn;
 działalność klubów sportowych współfinansowanych przez miasto;
 udział w głosowaniu w projekcie „Pod biało-czerwoną”;
 funkcjonowanie Wodnego Parku Tychy;
 zakup drona w celu kontroli palenisk w zabudowie jednorodzinnej.
Ad 25.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania porządku
05
obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta o godz. 15 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 23 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 24 do protokołu.
Załączniki: 24 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.
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