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Rada Miasta
Tychy
Protokół nr 0002.XXXI.2021
z posiedzenia Rady Miasta Tychy VIII kadencji,
które odbyło się 30 września 2021 r.
(zdalny tryb obradowania)
Data sesji: 30 września 2021 r.
Miejsce sesji: Wideokonferencja.
00
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13 .
41
Godzina zakończenia sesji: godz. 15
Numery podjętych uchwał: XXX/601/21 do XXX/612/21.
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.
 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 sierpnia 2021 r.
4.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r.
5.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy
na lata 2021 – 2031.
6.
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.
7.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy.
8.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami
administracyjnymi miasta Tychy – etap II.
9.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności zabudowanej
działki nr 4741/15 położonej przy ul. Murarskiej w Tychach.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości
stanowiących własność Gminy (czas nieoznaczony).
11. 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).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Tychy na rok 2021.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia
30 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału
zakładowego MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału
zakładowego Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach.
16. Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalności komisji.
17. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności komisji.
18. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalności Prezydenta za okres od 27 sierpnia 2021 r. do 30 września 2021 r.
19. Interpelacje radnych.
20. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji Rady.
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21.
22.

Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

Ad 1.

00

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 sierpnia 2021 r. przyjęto bez uwag.
Ad 4.
Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2021 r. – załącznik nr 3
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 4
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/601/21 podjęto.
Ad 5.
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 – 2031 –
wraz z autopoprawką stanowią załączniki nr 5 i 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/602/21 podjęto.
Ad 6.
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 - załącznik nr 7 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 XXX/603/21 podjęto.
Ad 7.
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji
zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy - załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt
uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
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Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXX/604/21 podjęto.
Ad 8.
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy etap II stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
Informacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 10 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 11 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.
uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 382/115 na działkę budowlaną (teren oznaczony symbolem Z6
– w treści uwagi teren mylnie oznaczony symbolem ZL6) – odrzucić
Głosowanie: za – 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uwaga nr 2.
uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 396/115 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren
oznaczony symbolem Z6 – w treści uwagi teren mylnie oznaczony symbolem ZL6) – odrzucić
Głosowanie: za – 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uwaga nr 3.
uwaga dotyczącą przeznaczenia działek nr 685/329 i 684/329 (teren oznaczonych symbolem R1) pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – odrzucić
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 1 radny.
Uwaga nr 4.
uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 395/115 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren
oznaczony symbolem Z6 - w treści uwagi teren mylnie oznaczony symbolem ZL6) – odrzucić
Głosowanie: za – 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się 0.
Uwaga nr 5.
uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 384/114 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren
oznaczony symbolem Z6 – w treści uwagi teren mylnie oznaczony symbolem ZL6) – odrzucić
Głosowanie: za – 25 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uwaga nr 6.
uwaga dotyczącą przeznaczenia działki nr 780/391 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren
oznaczony symbolem Z4) – odrzucić
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 7.
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uwaga dotyczącą przeznaczenia działki nr 402 pod zabudowę mieszkaniowo-usługową niską
oznaczony symbolem R1)) – odrzucić
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 3 radnych.

(teren

Uwaga nr 8.
uwaga dotyczącą uwzględnienia w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
połączenia ul. Bieruńskiej z ul. Serdeczną zgodnie z ustaleniami zawartymi w Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy, przyjętego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady
Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm. w zakresie terenu oznaczonego symbolem KDZ(6)–
odrzucić
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 3 radnych, wstrzymało się – 1 radny.
Uwaga nr 9.
uwaga dotycząca zarezerwowania terenów na potrzeby realizacji ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy
Bieruńskiej (teren oznaczony symbolem KDL2), tak aby umożliwić połączenie Cielmic z projektowanymi
terenami mieszkaniowymi (tereny oznaczone symbolami MN3, MN4, MN5, MN6, MN7) – odrzucić w
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 4 radnych.
Uwaga nr 10.
uwaga dotycząca doprowadzenia infrastruktury w zakresie kanalizacji sanitarnej do projektowanych
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową (tereny oznaczone symbolami MN3, MN4, MN5,
MN6, MN7) – odrzucić jako bezzasadną
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uwaga nr 11.
uwaga dotycząca rozszerzenia katalogu kolorów w zakresie dopuszczalnej realizacji pokryć połaci
dachowych o kolor czerwony – odrzucić
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymał się – 4 radny.
Uwaga nr 12.
uwagę zbiorową dotyczącą uwzględnienia w planie miejscowym drogi łączącej ulicę Bieruńską z ulicą
Serdeczną – odrzucić
Głosowanie: za – 18 radnych, przeciw –3 radnych, wstrzymał się – 4 radny.
Uwaga nr 13.
trzy uwagi dotyczące przeznaczenia działek o nr 4278/512, 4279/512, 4280/512 (tereny oznaczone
symbolem Z3) na tereny rolne – odrzucić jako bezzasadną
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 14.
uwaga dotycząca przekształcenia łąki (teren oznaczony symbolem Z6) na działkę budowlaną – odrzucić
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw –0, wstrzymało się – 5 radnych.
Uwaga nr 15.
uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 3711/346 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren
oznaczony symbolem Z4) – odrzucić
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 16.
uwaga dotycząca przeznaczenia działki nr 2784/345 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (teren
oznaczony symbolem Z4) – odrzucić
Głosowanie: za – 21 radnych, przeciw – 1 radny , wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 17.
uwaga dotyczącą zaprojektowania drogi łączącej ulicę Bieruńską z ulica Strefową (oznaczona na rysunku
studium symbolem KDZ.6) – odrzucić jako bezprzedmiotową
Głosowanie: za – 19 radnych, przeciw – 3 radnych , wstrzymało się – 3 radnych.
Uwaga nr 18.
uwaga dotyczącą przeznaczenia działki nr 385/114 pod zabudowę „rodzinną” (teren oznaczony symbolem
Z3) – odrzucić
Głosowanie: za – 20 radnych, przeciw – 2 radnych, wstrzymało się – 3 radnych.
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Tym samym Rada Miasta Tychy rozstrzygnęła o sposobie rozpatrzenia
przez Prezydenta Miasta uwag.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – 23 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2 radnych.
Uchwałę Nr XXVIII/605/21 podjęto.

nieuwzględnionych

Ad 9.
Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy prawa własności zabudowanej działki nr 4741/15
położonej przy ul. Murarskiej w Tychach stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, 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 XXX/606/21 podjęto.
Ad 10.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia
umów dzierżawy oraz zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (czas
nieoznaczony) stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Materiał pomocniczy do projektu uchwały stanowi załącznik numer 14 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, 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 XXX/607/21 podjęto.
Ad 11.
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 15 do protokołu.
Materiał pomocniczy do projektu uchwały stanowi załącznik numer 16 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, 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 XXX/608/21 podjęto.
Ad 12.
Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Tychy 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.
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 XXX/609/21 podjęto.
Ad 13.
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/338/20 Rady Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy stanowi załącznik nr 18 do
protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Rada Miasta
Tychy
Data wygenerowania dokumentu: 2022-05-28 6:25:08

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=493245

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za – jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXX/610/21 podjęto.
Ad 14.
Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania obniżenia kapitału zakładowego MEGREZ Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Materiał pomocniczy do projektu uchwały stanowi załącznik numer 20 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, 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 XXX/611/21 podjęto.
Ad 15.
Projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania podwyższenia kapitału zakładowego Regionalnego
Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Materiał pomocniczy do projektu uchwały stanowi załącznik numer 22 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury radny Sławomir Sobociński
poinformował, 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 XXX/612/21 podjęto.
Ad 16.
Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w III kwartale br. Komisja
przeprowadziła wizytację i sprawdziła wykonanie zaleceń pokontrolnych przez dyrektora Tyskiego Zakładu
Usług Komunalnych w Tychach w zakresie działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt zgodnie z
uchwałą 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. Ponadto Komisja na
posiedzeniu w dniu 23 września 2021 r. dokonała omówienia i wykonania mniejszych zaleceń, a następnie
przystąpi
do
wykonania
protokołu,
który
przedstawi
Radzie
Miasta
Tychy.
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:
 Wpłynięciem skargi na działalność Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, skarga dot.
odmowy udostępnienia lokalu zastępczego na czas planowanego remontu instalacji elektrycznych
w jednym z mieszkań administrowanych przez MZBM.
 Petycją, która wpłynęła od Fundacji Nowe Spektrum z siedzibą w Bieruniu. Petycja dotyczy
podjęcia przez Rade Miasta uchwały w sprawie przeciwstawienia się jakimkolwiek próbą podziału
mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorsza (niezaszczepionych).
Przewodniczący Komisji poinformował również, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
postanowieniem z dnia 20 września 2021 r. odrzucił skargę na uchwalę nr XXV/510/21 Rady Miasta z dnia
25.02.2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Tychy, ta skarga przez sąd
została uznana za bezzasadną.
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie.
Ad 18.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 23
do protokołu.
Informacja o stanie realizacji zadań MZBM stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Informacja o stanie realizacji zadań MZUiM stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował o:
 stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;
 inwestycjach drogowych w mieście;
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zakończonym remoncie chodnika na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Hutniczej;
zakończonym VII etapie zadania związanego z kompleksową informacją miejska;
trwającej budowie kładki pieszo – rowerowej przy Hotelu Tychy, planowane jest zakończenie
budowy na grudniu 2021 r.
pracach związanych z Inteligentnym Systemem Zarządzania i Sterowania Ruchem;
trwającej pracy przy budowie Centrum Przesiadkowego przy Szpitalu Megrez w związku z
parkingiem wielopoziomowym;
remoncie 51 wolno stanów, mieszkań, które trafią do mieszkańców;
przejęciu działek od firmy SRK S.A., udało się podpisać akty notarialne na 8 działkach;
aktualnej liczbie mieszkańców zaszczepionych;
trwającej VIII edycji Budżetu Partycypacyjnego;

Ad 19.
Przewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji
elektronicznie.
Ad 20.
Informacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone przez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik
nr 26 do protokołu.
Ad 21.
Radni Miasta Tychy odbyli dyskusję dot. budowy instalacji beztlenowego przetwarzania odpadów
biologicznych oraz spotkania, które odbyło się na ulicy Lokalnej w wyżej wymienionej sprawie.
Radny Marek Gołosz poruszył temat mieszkanki Tychów, która ubiega się o wykup mieszkania
z bonifikatą, a w związku ze zmianą warunków wykupu nie otrzymała zgody na ulgę w wysokości 70%.
Pani Prezydent Hanna Skoczylas zaproponowała spotkanie z zainteresowanymi aby wyjaśnić tą sytuację.
Przewodnicząca Rady Miasta pani Barbara Konieczna poinformowała nas o odbyciu się Tyskiego
Półmaratonu dnia 5 września 2021 roku. Organizatorzy wydarzenia przygotowali filmik promocyjny, który
został pokazany radnym. Radna Patrycja Kosowska-Pawłowicz przedstawiła również plany dotyczące
przyszłorocznej edycji Tyskiego Półmaratonu.
Radna Urszula Paździorek – Pawlik podziękowała paniom z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia oraz
Prezydentowi Maciejowi Gramatyce za zorganizowanie i możliwość wzięcia udziału w konferencji
dotyczącej przemocy. Radna poinformowała, że było to już 8 spotkanie w tym temacie i przy okazji
zachęcała zgromadzonych do wzięcia udziału w następnej konferencji.
Ad 22.
Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania porządku
41
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 27 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 28 do protokołu.
Załączniki: 28 szt.
Protokół sporządziła:
Melanie Jakóbowska

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy
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