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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XXIX.2021
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 24 czerwca 2021 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 24 czerwca 2021 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 1305.
Godzina zakończenia sesji: godz. 1515,
Numery podjętych uchwał: XXIX/571/21 do XXIX/583/21.
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, 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 27 maja 2021 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II półrocze
2021 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.
6.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na
lata 2021 – 2031.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na
terenie miasta Tychy.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz
dziennymi opiekunami.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli
zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do
celów rozliczania kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku
szkolnym 2021/2022.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Renner Spółka z o.o. z
siedzibą w Gliwicach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr
XXIII/464/20 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej,
Stoczniowców ’70 i Parku Suble w Tychach.
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 zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXII/452/20 z dnia 26
listopada 2020 roku 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.
16. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania
komunikatu/uchwały oraz pakietu profilaktycznego.
19. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
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20.
21.
22.
23.

o działalności Prezydenta za okres od 28 maja 2021 r. do 24 czerwca 2021 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.
Pani Barbara Konieczna przewodnicząca rady miasta o godz. 1305 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 27 maja 2021 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji Rady Miasta na II 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/571/21 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 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 2021 r. stanowi załącznik nr 5
do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/572/21 podjęto.
Ad 6.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/573/21 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Tychy
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/574/21 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
załącznik nr 8 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 XXIX/575/21 podjęto.
Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dyrektorom publicznych szkół i przedszkoli zwolnienia od obowiązku
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych w roku szkolnym 2021/2022 stanowi załącznik nr 9 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/576/21 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w mieście Tychy do celów rozliczania
kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców w roku szkolnym 2021/2022 stanowi
załącznik nr 10 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 – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/577/21 podjęto.
Ad 11.
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Miasta Tychy wraz z autopoprawką – załączniki nr 11 i 12 do protokołu – omówiła pani Monika
Łuczyńska Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej.
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 XXIX/578/21 podjęto.
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Miasta Tychy na lata 2021-2026 wraz z autopoprawką – załączniki nr 13 i 14 do protokołu – omówiła
pani Monika Łuczyńska Naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej.
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, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/579/21 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Renner Spółka z o.o. z siedzibą w Gliwicach
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXIII/464/20 Rady Miasta Tychy z
dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
położonego w rejonie ulic: Żwakowskiej, Harcerskiej, Stoczniowców ’70 i Parku Suble w Tychach 2026 –
załącznik nr 15 do protokołu– omówił pan Miłosz Surdziel radca prawny.
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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 – za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/580/21 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 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, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/581/21 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy nr XXII/452/20 z dnia 26 listopada 2020
roku 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 17 do
protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna
Urszula Paździorek-Pawlik poinformowała, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodnicząca 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 XXIX/582/21 podjęto.
Ad 16.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w dniu 17 czerwca 2021 r. na
posiedzeniu Komisji Rewizyjnej członkowie Komisji podjęli decyzję o sprawdzeniu wykonania zaleceń
pokontrolnych przez Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności
Miejskiego Schroniska dla Zwierząt zgodnie z Uchwałą Nr XVII/374/20 Rady Miasta Tychy z dnia 28 maja
2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Tyskiego Zakładu
Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt. Czynności te
zostaną wykonane w III kwartale br.
W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła Radnych o udzielenie akceptacji do
przeprowadzenia przedmiotowej kontroli.
Rada Miasta wyraziła akceptację i przyjęła sprawozdanie.
Ad 17.
Pan Grzegorz Gwóźdź przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji poinformował,
że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno posiedzenie, na którym zajmowała się 2 sprawami:
• zawiadomieniem o wszczęciu postępowania oraz rozstrzygnięciem nadzorczym w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/553/21 Rady Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu
profilaktycznego.
• wystąpieniem pokontrolnym Wojewody Śląskiego dot. prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania
oraz załatwiania skarg i wniosków.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 18.
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu/uchwały oraz pakietu
profilaktycznego stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXIX/583/21 podjęto.
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Ad 19.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 19
do protokołu.
Pan Maciej Gramatyka zastępca Prezydenta Miasta ds. społecznych poinformował o:
− stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
− akcji promocyjnej zachęcającej mieszkańców do szczepień przeciwko COVID-19;
− programie aktywności "Tychy na lato";
− akcji „Rowerowa Stolica Polski”;
Pani Hanna Skoczylas zastępca Prezydenta Miasta ds. zrównoważonego rozwoju poinformowała o:
−
inwestycjach drogowych w mieście;
−
budowie kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Grota Roweckiego oraz przebudowie wiaduktu;
−
pracach związanych z Inteligentnym Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem;
−
częściowej rozbiórce konstrukcji żelbetowo-stalowej obiektu budowlanego przy al. Jana Pawła II –
tzw. „szkieletora”;
−
budowie centrum przesiadkowego u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Edukacji;
−
inwestycjach w mieście realizowanych przez MZBM;
−
termomodernizacjach budynków;
−
międzynarodowych warsztatach architektoniczno-designerskich MEDS;
W przedmiocie przedstawionego sprawozdania odbyła się dyskusja.
Ad 20.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 21.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik
nr 20 do protokołu.
Ad 22.
Radni odbyli dyskusję w następujących tematach:
− koszenia traw na terenie miasta;
− akcji zdrowotnych dla mieszkańców;
− budowy obwodnicy północnej miasta;
− powstania sklepu socjalnego na terenie miasta;
− porządkowania terenów po pracach ITS;
− budowy basenu odkrytego w Tychach;
− godzin otwarcia Wodnego Parku Tychy;
− parkingów na osiedlu R-2;
− rekrutacji dzieci do przedszkoli na okres wakacyjny;
− wsparcia finansowego dla poszkodowanej w pożarze gminy Nowej Białej;
Radna Aleksandra Wysocka – Siembiga podziękowała w imieniu mieszkańców Komendantowi Policji
Miejskiej w Tychach za interwencję w rozwiązaniu problemu domu przy ulicy Mikołowskiej.
Radny Józef Twardzik poinformował, iż uroczystości 102 rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego
odbędą się 17 sierpnia br. pod pomnikiem ku czci poległych Powstańców Śląskich. Ponadto poruszył
problem dot. utrudnień w ruchu na ulicach: Sadowej, Kasztanowej i Akacjowej w Tychach.
Radna Lidia Gajdas zaprosiła również na obchody uroczystości 102 rocznicy I Powstania Śląskiego,
które odbędą się 15 sierpnia br. w Paprocanach, w Urbanowicach.
Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna przekazała informację o rezygnacji z pełnienia
funkcji w Zarządzie TSM „Zuzanna” przez jego dotychczasowych członków oraz przekazała radnym
podziękowania za współpracę.
Ad 23.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania porządku
obrad pani Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta o godz. 1515 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 21 do protokołu.
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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 22 do protokołu.
Załączniki: 22 szt.
Protokół sporządziła:
Iwona Roztropowicz.

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
/-/ Barbara Konieczna
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