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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XXIII.2020
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 17 grudnia 2020 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 17 grudnia 2020 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
08
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
05
Godzina zakończenia sesji: godz. 15 ,
Numery podjętych uchwał: XXIII/453/20 do XXIII/472/20.
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.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 26 listopada 2020 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze
2021 r.
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 ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych
udzielanych w 2021 roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
w Tychach.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata
2021 – 2031.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie
"Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1“.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie
"Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2“.
12. 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.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/232/19 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach
Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/228/19 Rady Miasta Tychy z dnia
31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia
23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług
Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych
i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców’70 i Parku Suble
w Tychach.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”.
17. 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).
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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. Jagiełły (na czas nieoznaczony).
19. 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.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy.
21. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
21a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
22. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
22a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
22b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
23. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 27 listopada 2020 r. do 17 grudnia 2020 r.
24. Interpelacje radnych.
25. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zamknięcie sesji.
18.

Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna powitała wszystkich zgromadzonych na sesji Rady
Miasta Tychy oraz złożyła życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku.
Na wstępie Prowadząca obrady zaprosiła uczestników obrad do wysłuchania Koncertu Kolęd
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach.
Przedstawiciele Hufca Ziemi Tyskiej im. Wojska Polskiego dokonali przekazania Samorządowi Miasta
Tychy symbolicznego „Betlejemskiego Światełka Pokoju”.
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.
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 26 listopada 2020 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na I półrocze 2021 r. 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.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radni: Rafał Żelazny, Edyta Danielczyk, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
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Uchwałę Nr XXIII/453/20 podjęto.
Ad. 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2020 r. – załącznik nr 4
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 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 – 19 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Radni: Rafał Żelazny, Edyta Danielczyk, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uchwałę Nr XXIII/454/20 podjęto.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 – 2031 –
załącznik nr 6 do protokołu – omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radni: Rafał Żelazny, Edyta Danielczyk, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXIII/455/20 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2021
roku z budżetu miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach stanowi
załącznik nr 7 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.
Radni: Rafał Żelazny, Edyta Danielczyk, Patrycja Kosowska-Pawłowicz, 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXIII/456/20 podjęto.
Ad 8, 9.
Projekty uchwał w sprawie:
 Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031,
 budżetu miasta Tychy na 2021 rok,
stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu.
Autopoprawka do ww. projektów uchwał stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Pismo przedkładające
projekt WPF na lata 2021-2031 oraz budżet miasta Tychy na 2021 rok stanowi załącznik nr 11
do protokołu.
Wydruk przedstawionej przez Prezydenta Miasta prezentacji stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Tychy projekcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta
Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2021-2031 stanowi załącznik
nr 13 do protokołu.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Tychy projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.
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Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania
deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Prezydenta Miasta Tychy stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że 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 Oświaty, Kultury i Sportu radny Wojciech Czarnota poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Radna Anita Skapczyk w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości wyraziła aprobatę
co do przedstawionego budżetu. Złożyła podziękowania dla osób przygotowujących projekt budżetu.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata
2021 – 2031: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIII/457/20 podjęto.
Głosowanie dot. projektu uchwały w sprawie budżetu miasta Tychy na 2021 rok: za – 22 radnych, przeciw
– 0, wstrzymuje się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XXIII/458/20 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie "Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1“ stanowi załącznik nr 16 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 – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radny Wojciech Czarnota 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXIII/459/20 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Tychy o nazwie "Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2“ stanowi załącznik nr 17 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 – 22 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 0.
Radny Wojciech Czarnota 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 23 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXIII/460/20 podjęto.
Ad 12.
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 18 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 – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radny Wojciech Czarnota 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.
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Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXIII/461/20 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/232/19 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie
powierzenia obsługi wspólnej Środowiskowego Domu Samopomocy „MOZAIKA” w Tychach Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tychach stanowi załącznik nr 19 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, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXIII/462/20 podjęto.
Ad 14.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/228/19 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/383/16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy i nadania jej
statutu oraz w sprawie określenia jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce
obsługującej w ramach wspólnej obsługi stanowi załącznik nr 20 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIII/463/20 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców’70 i Parku Suble w Tychach – załącznik nr 21
do protokołu – omówiła pani Magdalena Zdebel Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
i Urbanistyki.
Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 22 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 23 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.
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Uwaga dotyczącą terenu oznaczonego symbolem KDD1 (działka nr 4567/21) i odnoszącą się do zmiany
statusu z drogi publicznej na drogę wewnętrzną (oznaczoną symbolem KDW) – odrzucona.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Radny Wojciech Czarnota 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.
Wobec powyższego suma głosów oddanych elektronicznie oraz ustnie:
za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uwaga nr 2.
Uwaga dotyczącą terenów oznaczonych symbolami KS1, KS2 i ZP3 (działka nr 4574/1) i odnoszącą się do
powiększenia powierzchni terenów przeznaczonych na parkingi (KS1, KS2) kosztem powierzchni terenu
zieleni urządzonej (ZP3) – odrzucona,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 3.
Uwaga dotyczącą paragrafu 19 uchwały planu miejscowego i odnosząca się do braku analizy w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, której wyniki miałyby znaleźć odzwierciedlenie w tym paragrafie –
odrzucona,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 4.
Uwaga dotyczącą terenów oznaczonych symbolami KDD1 – KDD3, KDW1 – KDW9 oraz KDX i odnoszące
się do kwestionowania zasadności ustalania wysokości zabudowy dla tych terenów – odrzucona,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 5.
Uwagi dotyczące terenu oznaczonego symbolem ZP2 (działka 4571/21):
- odnosząca się do braku zgodności przyjętego w planie miejscowym przeznaczenia pod zieleń urządzoną
z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy,
oraz
- odnosząca się do zmiany przeznaczenia z terenu zieleni urządzonej na teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej (MW) – odrzucone,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 6.
Uwaga dotyczącą terenu oznaczonego symbolem U4 (działka 4578/21) i odnosząca się do zmiany
przeznaczenia z terenu usługowego na teren zieleni urządzonej – odrzucona,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 7.
Uwaga dotyczącą terenu oznaczonego symbolem U4 (działka 4578/21) i odnosząca się do wykreślenia
strefy lokalizacji otwartej przestrzeni publicznie dostępnej – odrzucona,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 8.
uwaga dotyczącą terenu oznaczonego symbolem ZP3 (działka 4574/21) i odnosząca się do zmiany
Uprzeznaczenia z terenu zieleni urządzonej na tereny parkingów (KS1, KS2) lub uzupełnienie terenu ZP3
szrafem „sz”, oznaczającym strefę zieleni urządzonej – odrzucona,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 9.
Uwaga dotyczącą terenów oznaczonych symbolami ZP4 (działka 3225/26), ZP5 (działka 2898/26)
oraz ZP12 – ZP15 (działka 2914/13) i odnosząca się do zmian przeznaczeń z terenów zieleni urządzonej
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – odrzucone,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uwaga nr 10.
Uwaga dotyczącą terenu oznaczonego symbolem MW4 (działka 4573/21) i odnosząca się do zmiany
przeznaczenia z terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na teren zieleni urządzonej – odrzucona,
Głosowanie: za – jednogłośnie.
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Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła
przez Prezydenta Miasta uwag.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIII/464/20 podjęto.

o

sposobie

rozpatrzenia

nieuwzględnionych

Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Tychy” – załącznik nr 24 do protokołu omówił pan Michał Szudarski Specjalista Wydziału
Planowania Przestrzennego i Urbanistyki.
Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 25 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 XXIII/465/20 podjęto.
Ad. 17.
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 26 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 XXIII/466/20 podjęto.
Ad. 18.
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. Jagiełły (na czas nieoznaczony) stanowi załącznik nr 27 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 XXIII/467/20 podjęto.
Ad. 19.
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 28 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 XXIII/468/20 podjęto.
Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Tychy stanowi załącznik nr 29 do protokołu.
Raport/wyniki z przeprowadzonych konsultacji stanowi załącznik nr 30 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 XXIII/469/20 podjęto.
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Ad. 21.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że 3 grudnia 2020 r. na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Tychy członkowie Komisji zaopiniowali jednogłośnie, pozytywnie projekt
uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
Ad. 21a.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok stanowi załącznik nr 31
do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIII/470/20 podjęto.
Ad 22.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja zajmowała się w okresie międzysesyjnym dwiema skargami:
 pierwsza ze skarg, która została skierowana pierwotnie do Marszałka Województwa dotyczy
negatywnej oceny wniosku o docieplenie dachu w ramach programu ograniczania niskiej emisji dla
miasta Tychy. Przyczyną tej odmowy jest brak spełnienia warunku określonego w regulaminie
Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Po weryfikacji dokumentacji komisja uznała, że nie może
się przychylić do postulatów Skarżącej i ta skarga jest w ocenie komisji bezzasadna.
 druga ze skarg dotyczyła działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To jest skarga,
która została przekazana do Pana Wojewody. Wojewoda skierował do Rady Miasta skargę
do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Skarga dotyczy odmowy przyznania mieszkania
chronionego, a następnie przyznania zasiłku celowego na piecyka gazowego. Również
po weryfikacji dokumentacji i złożonych wyjaśnień przez Panią Dyrektor MOPSu, Komisja uznała,
że postępowanie w obu sprawach było prowadzone w sposób prawidłowy. Sytuacja materialna
wnioskodawcy nie pozwalała w sposób zdecydowany i jasny na przyznanie pomocy zasobów
właśnie pomocy społecznej. Jedna z decyzji odmownych w tym zakresie została również
zweryfikowana przez samorządowe Kolegium Odwoławcze, które przyznało rację Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej. W związku z tym skarga została uznana również za bezzasadną.
 do komisji wpłynęły dwie petycje. Obie są tożsamej treści, złożone przez osoby nie zamieszkujące
naszego miasta. Są to petycje kwestionujące zasadność wykonywania szczepień przeciwko
koronawirusowi.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad. 22a.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy stanowi załącznik
nr 32 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 0.
Uchwałę Nr XXIII/471/20 podjęto.
Ad. 22b.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Tychach stanowi załącznik nr 33 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIII/472/20 podjęto.
Ad. 23.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 34
do protokołu.
Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 budowie ścieżek rowerowych;
 inwestycjach w mieście realizowanych przez MZUiM.
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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 35 oraz 36 do protokołu.
Ad 24.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna Miasta dziękując za współpracę przez ostatni
rok Radnym wszystkich Klubów, Prezydentowi, Zastępcom, Naczelnikom, pracownikom Wydziału Obsługi
Rady Miasta złożyła zgromadzonym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku.
Następnie Prezydent Miasta złożył wszystkim życzenia świąteczne.
Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:

przekazanie dla Fundacji Śląskiego Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo zebranych darów;

spotkania dot. działalności klubów sportowych współfinansowanych przez miasto;

udział w głosowaniu w projekcie „Pod biało-czerwoną”.
Radny Marek Gołosz poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar wydarzeń Grudnia ’70 oraz górników
kopalni Wujek.
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 37 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 38 do protokołu.
Załączniki: 38 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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