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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XXVII.2021
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 29 kwietnia 2021 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 29 kwietnia 2021 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
05
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
00
Godzina zakończenia sesji: godz. 15 ,
Numery podjętych uchwał: XXVII/539/21 do XXVII/555/21.
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 marca 2021 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tychy.
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 przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata
2021-2023”.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Zygmunta Hanusika rondu położonemu
u zbiegu ulic Goździków i Skotnicy w Tychach.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości
położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz
właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.
13.
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).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
15.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026.
16.
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 al. Jana Pawła II (do 3 lat).
17.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz
wyłączenia tej części drogi z użytkowania.
18.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
19.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
20.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu/uchwały
oraz pakietu profilaktycznego.
21.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Technikum Nr 2
w Tychach.
22.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 26 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach za 2020 rok.
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.
05
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 zaproponowała zmianę do porządku obrad. Na wniosek Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji do porządku obrad wprowadza się punkt 21a w brzmieniu: Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia Referendum Ludowego.
Ponadto wpłynęły autopoprawki do projektów uchwał Rady Miasta Tychy:

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031.
Została zgłoszona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Wobec powyższego porządek obrad przyjął formę jak niżej.
1.
Otwarcie sesji.
2.
Porządek dzienny sesji.
3.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy VIII kadencji odbytej w dniu 25 marca 2021 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta
Tychy.
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 przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny
na lata 2021-2023”.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Zygmunta Hanusika rondu
położonemu u zbiegu ulic Goździków i Skotnicy w Tychach.
10.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy".
11.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).
12.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności
nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego oraz wyrażenia zgody
na ustanowienie na rzecz właścicieli działek przyległych ograniczonego prawa rzeczowego.
13.
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).
14.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku
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15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
21a.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026.
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 al. Jana Pawła II (do 3 lat).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej
kategorii oraz wyłączenia tej części drogi z użytkowania.
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania
komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Technikum
Nr 2 w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia Referendum
Ludowego.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 26 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021 r.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach za 2020 rok.
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 marca 2021 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVII/539/21 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Tychy stanowi załącznik
nr 4 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 XXVII/540/21 podjęto.
Ad. 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. – załącznik nr 5
do protokołu – omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu. Zestawienie zmian ujętych
w uchwale w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. stanowi załącznik nr 6
do protokołu. Do projektu uchwały została zgłoszona autopoprawka – załącznik nr 7 i 8 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 wraz z autopoprawką Nr XXVII/541/21 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031 –
załącznik nr 9 do protokołu – omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu. Do projektu
uchwały została zgłoszona autopoprawka.
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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 wraz z autopoprawką Nr XXVII/542/21 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023” stanowi
załącznik nr 10 do protokołu. Wyniki konsultacji stanowią załącznik nr 11 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, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVII/543/21 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondo Zygmunta Hanusika rondu położonemu u zbiegu ulic
Goździków i Skotnicy w Tychach stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku sprzeciwu, zgodnie z propozycją Przewodniczącej Rady Miasta Tychy pani Barbary
Koniecznej uchwała została przyjęta przez aklamację.
Uchwałę Nr XXVII/544/21 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy" stanowi załącznik nr 13 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 XXVII/545/21 podjęto.
Ad. 11.
Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu (garaż) stanowi załącznik nr 14 do
protokołu. Materiał pomocniczy stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, iż projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVII/546/21 podjęto.
Ad. 12.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w
Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz właścicieli działek
przyległych ograniczonego prawa rzeczowego stanowi załącznik nr 16 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 XXVII/547/21 podjęto.
Ad. 13.
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 17 do protokołu. Materiał pomocniczy stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
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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.
Podczas oddawania głosów radni zgłosili, że na tabletach nie wyświetla się okno do głosowania.
Prowadząca obrady przedstawiła wyniki głosowania: za – jednogłośnie.
Radni zgłosili uwagi do systemu głosowania, wobec powyższego nastąpiła reasumpcja głosowania,
zgodnie z § 16 ust. 16 pkt. 8 Regulaminu obrad Rady Miasta, który stanowi załącznik do Statutu Miasta
Tychy przyjętego Uchwałą 0150//II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVII/548/21 podjęto.
Ad. 14.
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego stanowi załącznik nr 19 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 – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymał się – 1 radny.
Radna Edyta Danielczyk zgłosiła, że omyłkowo oddała głos „wstrzymuję się” a chciała oddać głos za.
Uchwałę Nr XXVII/549/21 podjęto.
Ad. 15.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026 stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Do projektu uchwały
została zgłoszona autopoprawka – załącznik nr 21 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 XXVII/550/21 podjęto.
Ad. 16.
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 al. Jana Pawła II (do 3 lat) stanowi załącznik nr 22 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 XXVII/551/21 podjęto.
Ad. 17.
Projekt uchwały w sprawie pozbawienia części drogi gminnej dotychczasowej kategorii oraz wyłączenia tej
części drogi z użytkowania stanowi załącznik nr 23 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 – 17 radnych, przeciw – 6 radnych, wstrzymał się – 1 radny.
Radny Marek Gołosz zgłosił, że oddał głos za a chciał oddać przeciw.
Uchwałę Nr XXVII/552/21 podjęto.
Ad. 18.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że Komisja przyjęła protokół z
ostatniego posiedzenia z dnia 18 lutego 2020 roku na ostatnim posiedzeniu. Komisja także omówiła
sprawy dotyczące przygotowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia
absolutorium dla Prezydenta miasta Tychy za rok 2020. Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
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Ad. 19.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja odbyła dwa posiedzenia. Komisja zajmowała się 3 sprawami:
 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. 20.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu
profilaktycznego stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVII/553/21 podjęto.
Ad. 21.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Technikum Nr 2 w Tychach
stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVII/554/21 podjęto.
Ad. 21a.
Projekt uchwały w sprawie petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia Referendum Ludowego stanowi
załącznik nr 26 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVII/555/21 podjęto.
Ad. 22.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 27
do protokołu.
Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 inwestycjach drogowych w mieście;
 pracach związanych z Inteligentnym Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem;
 rozbiórce tzw. Szkieletora;
 budowie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji;
 realizacji budżetu obywatelskiego;
 inwestycjach w mieście realizowanych przez MZBM.
Radni odbyli dyskusję w temacie sporu w Tyskich Liniach Trolejbusowych.
Prowadząca obrady Pani Barbara Konieczna na podstawie § 13 ust. 3 Regulaminu Obrad Rady Miasta
stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Miasta Tychy odebrała głos radnemu Markowi Gołoszowi.
W temacie sprawozdania odbyła się dyskusja.
Ad. 23.
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku stanowi
załącznik nr 28 do protokołu. Wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
Ad. 24.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach za 2020 rok stanowi
załącznik nr 29 do protokołu. Wobec braku pytań sprawozdanie zostało przyjęte.
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Ad. 25.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 26.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik
nr 30 oraz 31 do protokołu.
Ad 27.
Prowadząca obrady przypomniała o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego do dnia 30 kwietnia
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz poinformowała, że na sesji Rady Miasta Tychy
27 maja 2021 r. przeprowadzanej w formie zdalnej, odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy
Miasta Tychy.
Radny Józef Twardzik poinformował, iż w dniu 3 maja br. odbędzie się uroczyste składanie kwiatów w
Tychach Czułowie pod pomnikiem ku czci poległych Powstańców Śląskich o godz. 12.00.
Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:
 szczepienia przeciw COVID-19 w 2 masowych punktach (jeden na hali sportowej, natomiast drugi
punkt usytuowany został na stadionie;
 spór w TLT;
 problem techniczny programu ZOOM;
 Akcja Menstruacja – działająca od 10 marca 2020 pierwsza polska fundacja starająca się zmniejszać
skalę ubóstwa menstruacyjnego;
 powołanie zespołu do opracowania i wdrożenia w tyskich szkołach programu Wychowanie
Seksualne;
 spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Kupców i Handlowców Targowych w Tychach;
Mecenas Mirosław Nosalik odniósł się do zagadnienia związanego z tematem czuwania nad sprawnym
przebiegiem obrad oraz zachowaniem porządku na sali obrad.
Ad 28.
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 32 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 33 do protokołu.
Załączniki: 33 szt.
Protokół sporządziła:
Agata Wróblewska.
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