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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XXVI.2021
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 25 marca 2021 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 25 marca 2021 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
00
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
00
Godzina zakończenia sesji: godz. 15 ,
Numery podjętych uchwał: XXVI/520/21 do XXVI/538/21.
W wideokonferencji udział wzięli:
 Andrzej Dziuba prezydent miasta, Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych, Igor
Śmietański zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej, Hanna Skoczylas zastępca prezydenta
ds. Zrównoważonego Rozwoju, 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 25 lutego 2021 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/825/18 Rady Miasta Tychy z dnia
30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
5.
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 – 2022.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2021 – 2031.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat”
w Tychach.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą 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.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej
w Tychach.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej
nr 179 w Tychach.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego,
ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej
w Tychach.
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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 określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących
się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/674/17 Rady Miasta Tychy z dnia
26 października 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Tyskim
Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Al. Bielska).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Tyskim
Towarzystwie
Budownictwa
Społecznego
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
w
Tychach
(ul. Oświęcimska).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2021.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana
do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXV/510/21 Rady Miasta Tychy z
dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 26 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020 wraz
ze sprawozdaniem za lata 2018 – 2020.
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.
Na wstępie Przewodnicząca Rady Miasta poprosiła zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego
Zygmunta Hanusika, polskiego kolarza, trenera, olimpijczyka z Meksyku 1968 roku. W latach 1960-1978,
reprezentował barwy klubu Górnik Lędziny. Karierę zakończył w Polonii Łaziska Górne. Uczestnika
Wyścigu Pokoju, mistrzostw świata. Mistrza Polski w wyścigu szosowym ze startu wspólnego w roku 1970
i brązowego medalistę z roku 1972 roku. Zwycięzcę wyścigu Dookoła Algierii w roku 1970 i Tour du Loir et
Cher w roku 1972.
00

Następnie 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.
Prowadząca obrady zaproponowała zmiany do porządku obrad:

na wniosek Prezydenta Miasta do porządku obrad wprowadza się punkt
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tychy.

3a w brzmieniu:



3b w brzmieniu:

na wniosek Prezydenta Miasta do porządku obrad wprowadza się punkt
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Tychy.

Pismo dot. wycofania dwóch projektów uchwał z porządku obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na wniosek Prezydenta Miasta z porządku obrad wycofuje się punkt 10 w brzmieniu: Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
w rejonie ulic: Katowickiej, Jałowcowej, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach załącznik nr 4 do protokołu.


na wniosek Prezydenta Miasta z porządku obrad wycofuje się punkt 17 w brzmieniu: Rozpatrzenie
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLI/674/17 Rady Miasta Tychy z dnia 26 października
2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Tychy na lata 2018-2022 - załącznik nr 5 do protokołu.

Ponadto wpłynęła autopoprawka do projektów uchwał Rady Miasta Tychy – załącznik nr 6 do protokołu.:

w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.;

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek obrad przyjął formę jak niżej.
1.
2.
3.
3a.
3b.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

13.

Otwarcie sesji.
Porządek dzienny sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 25 lutego 2021 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/825/18 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
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 – 2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta
Tychy na lata 2021 – 2031.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej
„Kwadrat” w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą 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.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej
nr 179 w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego,
ul. Beskidzkiej, linii kolejowej i kompleksu leśnego w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej
w Tychach.
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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 określenia zasad udzielania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta
Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym
Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Al. Bielska).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym
Tyskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
(ul. Oświęcimska).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego
na terenie Gminy Miasta Tychy na rok 2021.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana
do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXV/510/21 Rady Miasta
Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta
Tychy.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 26 lutego 2021 r. do 25 marca 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020
wraz ze sprawozdaniem za lata 2018 – 2020.
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 lutego 2021 r. przyjęto bez uwag.
Ad. 3a.
Projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Tychy stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
W związku ze złożeniem przez Panią Urszulę Drykę wniosku o rozwiązanie stosunku pracy na mocy
porozumienia stron, konieczne jest podjęcie stosownej uchwały.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVI/520/21 podjęto.
Ad. 3b.
Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Tychy stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Na wniosek Prezydenta Miasta Tychy powołuje się Panią Urszulę Drykę na stanowisko Skarbnika Miasta
Tychy.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVI/521/21 podjęto.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/825/18 Rady Miasta Tychy z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Wyniki konsultacji stanowią załącznik nr 10
do protokołu. Protokół z posiedzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi
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załącznik nr 11 do protokołu. Opinie Rad Osiedli w sprawie projektu uchwały stanowią 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.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVI/522/21 podjęto.
Ad 5.
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 – 2022 stanowi załącznik nr 13 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 XXVI/523/21 podjęto.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. – załącznik nr 14
do protokołu – omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu. Zestawienie zmian ujętych
w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. stanowi załącznik nr 15
do protokołu. Do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie (Radny Andrzej Kściuczyk zgłosił problemy techniczne podczas
głosowania. Oddał głos za.)
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XXVI/524/21 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031 –
załącznik nr 16 do protokołu – omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu. Do projektu
uchwały została zgłoszona autopoprawka.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie (Radny Andrzej Kściuczyk zgłosił problemy techniczne podczas
głosowania. Oddał głos za.)
Uchwałę wraz z autopoprawką Nr XXVI/525/21 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach stanowi
załącznik nr 17 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. (Radna Iwona Oleksiak zgłosiła problemy techniczne podczas
głosowania. Oddała głos za.)
Uchwałę Nr XXVI/526/21 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały zmieniający 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 18 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie. (Radny Andrzej Kściuczyk zgłosił problemy techniczne podczas
głosowania. Oddał głos za.)
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Uchwałę Nr XXVI/527/21 podjęto.
Ad 10. –
Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach – załącznik
nr 19 do protokołu – omówiła pani Magdalena Zdebel Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
i Urbanistyki.
Informacja w formie prezentacji stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku 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 21 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.
 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 o dopuszczenie dachów płaskich dla terenu oznaczonego symbolem MU6 (działki nr: 2690/17,
4774/17) – odrzucić.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 2.
Uwaga o zmianę projektowanego przeznaczenia terenu dla działek nr: 2691/17, 4775/17, oraz 2168/17
(teren oznaczony symbolem KDD8), rezygnacja z prowadzenia tu drogi publicznej, włączenie drogi
do terenu MU6 – odrzucić.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 3.
Uwaga o usunięcie nieprzekraczalnej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu na działkach
nr: 2690/17, 4774/17 (teren oznaczony symbolem MU6) od strony drogi KDD8 – odrzucić.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 4.
Uwaga o zmianę dla terenu oznaczonego symbolem MU10 maksymalnej wielkości powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni działki budowlanej z 40% na 50% – odrzucić.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 5.
Uwaga o zmianę dla terenu oznaczonego symbolem MU10 minimalnego udziału powierzchni biologicznie
czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej z 30% na 20% – odrzucić.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 6.
Uwaga o zmianę dla terenu oznaczonego symbolem MU10 zapisu dotyczącego zakazu lokalizacji
tymczasowych obiektów budowlanych, budynków gospodarczych i garaży w pasie o szerokości 10 m
od linii zabudowy, tak aby zakaz dotyczył jedynie obiektów o elewacji z blachy falistej lub trapezowej –
odrzucić.
Głosowanie: za – 22 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3 radnych.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2021-06-16 17:04:30

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=490348

Uwaga nr 7.
Uwaga o dopuszczenie lokalizacji lokali użytkowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków
dla terenu oznaczonego symbolem MW3 (działka nr 1312/47) – odrzucić.
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 8.
Uwaga o zmianę przeznaczenia terenu dla działki nr 1467/153, zlokalizowanej na terenie oznaczonym
symbolem MW7, z terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na teren zabudowy usługowej
w zakresie usług: drobnych, biurowych, społecznych, handlu detalicznego, gastronomii – odrzucić
jako bezprzedmiotową.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 9.
Uwaga o wykreślenie zapisu dotyczącego zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych,
budynków gospodarczych i garaży w pasie o szerokości 10 m od linii zabudowy oznaczonej na rysunku
planu dla terenu oznaczonego symbolem MU6 (działki nr: 2690/17, 4774/17) – przyjąć w części.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 10.
Uwaga o zmianę dla terenu oznaczonego symbolem MU10 maksymalnego wskaźnika intensywności
zabudowy z 1,0 na 1,5 – przyjąć w części.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 11.
Uwaga o dopuszczenia dla terenu oznaczonego symbolem MU10 dachów jednospadowych,
dwuspadowych i wielospadowych o dowolnym kącie nachylenia połaci dachowych oraz dachów płaskich –
przyjąć w części.
Głosowanie: za – 24 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Uwaga nr 12.
Uwaga o lokalizacji lokali użytkowych na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków dla terenu
oznaczonego symbolem MW2 (działka nr 1222/47) – przyjąć w części.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła
przez Prezydenta Miasta uwag.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVI/528/20 podjęto.

o

sposobie

rozpatrzenia

nieuwzględnionych

Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Frycza-Modrzewskiego, ul. Beskidzkiej, linii kolejowej
i kompleksu leśnego w Tychach – załącznik nr 22 do protokołu – omówiła pani Magdalena Zdebel
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki. Informacja w formie prezentacji stanowi
załącznik nr 23 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 XXVI/529/21 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej w Tychach – załącznik nr 24
do protokołu – omówiła pani Magdalena Zdebel Naczelnik 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.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
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Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVI/530/21 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 26 do protokołu. Materiał pomocniczy 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 XXVI/531/21 podjęto.
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej
ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy stanowi załącznik nr 28 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 XXVI/532/21 podjęto.
Ad. 16.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Tychy stanowi załącznik nr 29 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 XXVI/533/21 podjęto.
Ad. 17. Ad. 18.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Tyskim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Al. Bielska) stanowi załącznik nr 30 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 XXVI/534/21 podjęto.
Ad. 19.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju
Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Tyskim Towarzystwie Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (ul. Oświęcimska) stanowi załącznik nr 31 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 Urszula Paździorek-Pawlik zgłosiła problemy techniczne podczas
głosowania. Oddała głos za.)
Uchwałę Nr XXVI/535/21 podjęto.
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Ad. 20.
Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz ustalenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasta
Tychy na rok 2021 stanowi załącznik nr 32 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 XXVI/536/21 podjęto.
Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021 stanowi załącznik nr 33 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, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVI/537/21 podjęto.
Ad. 22.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w okresie międzysesyjnym
nie odbyło się posiedzenie komisji. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad. 23.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja odbyła jedno posiedzenie. Komisja zajmowała się 4 sprawami:
 skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXV/510/21 Rady
Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta
Miasta Tychy;
 petycja w sprawie przygotowania komunikatu, uchwały oraz pakietu profilaktycznego;
 skarga od stowarzyszenia Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji, dotycząca Technikum nr 2
w Tychach w sprawie nienależytego wykonywania swoich działań przez Dyrektora ww. szkoły.
Placówka nie zapewnia elektronicznych skrzynek podawczych z uprawnieniem podmiotu
publicznego na platformie ePUAP. Komisja poprosiła o wyjaśnienie.
 petycja dotycząca opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum ludowego.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad. 24.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Pana
do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXV/510/21 Rady Miasta Tychy
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy stanowi
załącznik nr 34 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVI/538/21 podjęto.
Ad. 25.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 35
do protokołu.
Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 obsłudze klientów urzędu w pandemii;
 obecnej sytuacji Szpitala Megrez związanej z zakażeniami SARS-CoV-2;
 szczepieniach przeciw COVID-19;
 pracach związanych z Inteligentnym Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem;
 budowie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji;
 Systemie Informacji Miejskiej, który polega na stosowaniu spójnego i czytelnego
oznakowania ulic w mieście;
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podpisaniu umowy o dofinansowanie wartego ponad 23 miliony złotych projektu
pn. "Zakup elektrycznych pojazdów komunikacji miejskiej wraz z budową i modernizacją
systemu zasilania". Umowa została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim, w obecności
Ministra Klimatu i Środowiska Michała Kurtyki. W ramach tego projektu zostanie
zakupionych 6 nowoczesnych trolejbusów hybrydowych oraz zmodernizowane zostaną
podstacje trakcyjne;
złożonych wnioskach w ramach kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego;
inwestycjach drogowych w mieście;
projekcie umowy darowizny z SRK w sprawie przekazania gruntów na rzecz Gminy Tychy;
Narodowym Spisie Powszechnym.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tychy pan Rafał Żelazny przejął prowadzenie obrad w związku
z problemami technicznymi, które wystąpiły u Przewodniczącej Rady Miasta Tychy pani Barbary
Koniecznej.
Następnie prowadzenie objęła pani Barbara Konieczna.
W temacie sprawozdania odbyła się dyskusja.
Ad. 26.
Sprawozdanie z realizacji gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020
za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem za lata 2018 - 2020 stanowi załącznik nr 36 do protokołu. Wobec
braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 27.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 28.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik
nr 37 oraz 38 do protokołu.
Ad 29.
Pani Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna w imieniu radnych, a następnie Pan Prezydent
Miasta Andrzej Dziuba złożyli życzenia świąteczne.
Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:
 uporządkowania terenu skweru Lecha i Marii Kaczyńskich;
 kar za brak segregacji odpadów;
 szczepienia przeciw COVID-19.
Prowadząca obrady przypomniała o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego do dnia 30 kwietnia
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
Ad 30.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania porządku
00
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 39 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 40 do protokołu.
Załączniki: 40 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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