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Rada Miasta
Tychy

Proto kół n r 0002.XXXI1.2021
z posiedzenia Radv Miasta Tvchv Vlll kadencii.
które odbvło sie 28 pazdziernika 2021 r.
(zdal nv tryb obradowania)

Data sesji: 28 pażdziernika2021 r,

Miejsce sesji : Wideokonferencja.
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 1300.
Godzina zakończenia sesji: godz. 1530
N umery podjętych uchwał: XXXlll 613 l 21

d

o X)fi l l/625/2

1.

W wideokonferencii udział ulzięli:

-

Andrzej Dziuba prezydent miasta, Maciej Gramatyka zastępca prezydenta ds. społecznych, lgor Śmietański

-

zrównowazonego rozwoju, skarbnik miasta Urszula Dryka, sekretaz miasta Aneta Luboń
Radni Miasta Tychy - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta Tychy,
dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych.

zastępca prezydenta ds. gospodarki przestzennej, Hanna Skoczy|as zastępca prezydenta
- Stysiak.

ds.

Porządek dziennv posiedzenia: - załącznik nr 2 do protokołu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11,
12.
'13.

14.
15.
16.
17.
18.
19,

Otwarcie sesji.
lnformacja o przyznaniu nagród Samorządu Miasta Tychy Quod discis tibi discis -,,Czegokolwiek się uczysz,
dla siebie się uczysz" dla wybitnych studentów miasta Tychy.
Porządek dzienny sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy Vlll kadencji odbytej w dniu 30 września 2021 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian uchwały budzetowej 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 zmiany Uchwały Nr XXXVlll/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia
22 czerwca2017.r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w Europejskim Banku lnwestycyjnym na finansowanie
wydatków majątkowych miasta Tychy w latach 2019 - 2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień od tego podatku obowiązujących na terenie gminy Tychy.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu pzeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
miasta Tychy.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy z organizacjami
pozarządov,tymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpozytku publicznego na rok2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań zzakresu

rehabilitacji zawodowej

i

społecznej pzekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu

finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr XXXVl/742t13 Rady
Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny zeki
Gostyni w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru połozonego w rejonie Alei Bielskiej oraz cmentarza przy ul. Zorskiej w Tychach.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na wydziezawienie nieruchomości gminnej,
położonej w Tychach przy al. Bielskiej (do 3 lat).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia umowy dzieżawy oraz Wrażenia zgody na wydziezawienie nieruchomości gminnej,
położonej w Tychach pzy al. Niepodległości(czas nieoznaczony).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu programu polityki
zdrowotnej pn. ,,Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla
mieszkańców Miasta Tychy na lata 2022-2025".
Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalnościkomisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego KomisjiSkarg, Wniosków i Petycjiz działalnościkomisji.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesionej w dniu 17 września 2021 r. pzez Fundację Nowe

Spektrum z siedzibą w Kobióze petycji, wzywającej Radę Miasta Tychy do pzyjęcia uchwały o
przeciwstawieniu się wszelkim działaniom dyskryminującym ze względu na odmowę poddania się
szczepieniu przeciwko Covid-19, w ramach Narodowego Programu Szczepień oraz przeciwstawieniu się
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jakimkolwiek Próbom Podziału mieszkańców ze względu
przeciwko Covid-19.

Przewodniczącej Rady Miasta o dokonanej analizie danych zawańych w oświadczeniach
majątkowYch RadnYch Miasta Tychy za2O2Orok (zgodnie-zart.24 h ust. i2 ustawyz
dnia 8 marca 1990 r, o
samorządzie gminnym (Dz. U. z2021 r.,poz.1372).
Ęlmacja PrezYdenta. Miasta o dokonanej analizie danych zawańych w oświadczeniach majątkowych za
2020rok (zgodnie zań,24 h ust. 12 ustaw}zdnia 08 maica 1990 r. osamorządziegminnym (Dz,
U. z2021
lnformacja

20.
21.

r., poz. 1372).

SPrawozdanie PrezYdenta Miasta Tychy

22.

z

wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja

o działalnoŚci Prezydenta za okres od 30 wrześnidzozl r. do 28 października2021
r.
lnformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Tychach * l"oku szkolnym 2o2ot2o21.

23.
24,

lnterpelacje radnych.

25.

lnformacja Przewodniczącej Rady Miaśta Tychy
przez radnych od popzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamknięcie sesji.

26.
27.

Ad

na zaszczepienie się bądź niezaszczepienie się

o odpowiedziach udzielonych na interpelacje zgłoszone

1.

Pani Barbara Ko_nieczna przewo_dnicząca rady miasta o godz. 13@ otworzyła ipoprowadzlła
Posiedzenie RadY Miasta, _Otwierając sesję Rady Miasta Piowadząca obiady wypowiedziała formułę:
,,otwieram
sesję Rady Miasta Tychy. SzczęśćBoże''.

Zgodniezart. 15zzxust, 1,2i3ustawyzdnia31 marca2020r.ozmianieustawyoszczególnych
rozwiązaniach związanYch z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covlD_1'g,
innych lnoion
zakaŹnYch oraz wYwołanYch nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
Rada Miasta Tychy moze
odbYwaĆ sesje, a takŻe PodejmowaĆ rozstzygnięcia, w tyń uchwały, z wykorzystaniem
środków
Porozumiewania się na odległośĆ(-9alny.tryb ÓOradowania). W związku'z tym firrepisem obrady będą
prowadzone zdalnie poprzez aplikację zooM a głosowanie popżezaplikaóję
ąaaizą.'

Pzewodnicząca Rady prowadziła sesję z siedziby Urzędu Miasta Tychy pzy al, Niepod|egłości
49.
Prowadząca obradY stwierdziła quorum pozwaiające na podejmówjnie prawo*ocnyc"h
decyzji, a następnie
przystąpiła do realizacji poządku obrad,

Pzewodnicząca Barbara Konieczna uroczyście przywitała Panią Karolinę Naję wraz
z parą
i Markiem Stanny. Tyska multimedalistka otzymała gratuiaclę'i podziękowanii trenerów,
za swoje
osiągnięcia Podaczas wYstępów na lgrzystach olimpijskich Z rąkirrezyoónta An'o'r=;1-oriuby
otrzymała czót,
na 50 tYs, Ż. za zdobYcie srebrnego i brązowego medalu xpill tetnjch lgrzysk ólińóii.xi"n
w Tokio 2020.
'
lnformację dotyczące osiągnięć Pani Karoliny Najistanowi załączniknr 3 do
ń.dtóhłu.
Państwem SYlwią

Ad

2.

Przewodnicząca Rady Miasta poinformowała, iz Samorząd Miasta Tychy przyznał stypendia
,,Quod discis tibi
discis" , "Czegokolwiek się uczysz, dla siebie się uczysz''.
Lista studentÓw, któzY
nagrodę w rót<u biezącym stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
^otzYmali
PrzewodniczącY Komisji oświaty,
Kultury i Sportu pan Wojcielh Czarnota przÓJstańił osiągnięcia laureatów

stypendium przyznanego w 2021

r.

PrezYdent Miasta Andrzej Dziuba oraz Przewodnicząca Rady Miasta Barbara
Konieczna złozyli gratulacje

stypendystom.

W dalszej kolejnoŚci Przewodnicząca Rady Miasta ogłosiła dziesięciominutową przerwę
w obradach.
Po Przerwie Pani Barbara Konieczna przewodnicząĆa Rady lvliasta zapoznała wszystkich zgromadzonych
z
informacją dotYczącą. międzynarodowej kampanii ,,19 oni przeciwko po"ro"y i
kzywdzeniu dzieci
'l
młodzieży" w której Miasto Tychy bierze udział po raz Śzósty.
Treśćwyzej wymienionej informacji stanowi załącznlk nr 5 db protokołu,

Ad 3.
Prowadząca obradY nie wprowadziła żadnych zmian do porządku obrad. Wobec powyższego porządek
obrad
pżyjąłformę jak Wżej.
Ad 4.

ProtokÓł z sesji Rady Miasta Tychy VlIl kadencji odbytej 30

Ad

wześnia 2021

5.

r. przyjęto bez uwag.

projekt uchwały w sprawie zmian uchwały
budzetowej miasta Tychy na 2021 r, - załącznik nr
6 do protokołu - omówił pan sławomir Mrugała Naczelńik wydziału Budzetu. Zestawienie
zmian ujętych
w uchwale w sprawie zmian uchwały budz-etowej miasta Tychy na 2021 r. stanowi załącznik
nr 7
do protokołu.
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Pzewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Miehał Kasperczyk poinformował, że projekt uchwały

uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXll/613/21 podjęto.

Ad

6.

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 _ 2031 _ wraz
z autoPoPrawką stanowią załączniki nr 8 i 9 do protokołu - omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału
Budżetu.

Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, ze projekt uchwały

uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXII/614/21 podjęto.

Ad

7.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr )fiXVlll/585/17 Rady Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2017r. w
sPrawie zaciągnięcia kl994u w_ Europejskim Banku lnwestycyjnym na finanŚowanie wydatków majątkowych
miasta Tychy w latach 2019 -2022 - załącznik nr 10 do protokołu - omówił pan Sławomir Mrugała Ńaczeinit<
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 XXXll/615/21 podjęto.

Ad

8.

Ad

9.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
obowiązujących na terenie gminy Tychy - załącznik nr 11 do protokołu - omówiła pani Bozeni Óolińska
Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat.
Pzewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformowal, że projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania,
Głosowanie za - 15, przeciw - 3, wstzymało się do głosu - 6 radnych.
Uchwałę Nr XXXll/616/21 podjęto.
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu pzeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Tychy stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samorządowych radna UrszuIa
PaŹdzlorek - Pawlik poinformowała, iz projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Po odbyciu dyskusji przystąpiono do głosowania.

Głosowanie. za - jednogłośnie.

Uchwałę Nr )fiVlll/617l21 poĄęto.

Ad 10,

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Tychy zorganizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośćpozytku publicznego na rok zoŹz stańowi załącznix ni 13 do

protokołu.
Pzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samoządowych radna Urszula
PaŹdziorek - Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji,Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr [fill/618/21 podjęto.

Ad 11.

Projekt uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań zzakresu rehabilitacji zawodowej i
sPołecznej pzekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego FundusŹu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku stanowi załącznik nr 14 do protókołu.
Pzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samoządowych radna UrszuIa
PaŹdziorek - Pawlik poinformowała, iz projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Przewodniczący Komisji Finans,ów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, ze projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
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Głosowanie: za - jednogłośnie.

Uchwałę Nr XXXI!/619/21 podjęto.

Ad 12.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany Uchwały Nr DfiVl/742l13 Rady Miasta Tychy z dnia 28
Iistopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w
rejonie ulic: Beskidzkiej, Towarowej, Cielmickiej i doliny rzeki Gostyni w Tychach stanowi załącznik nr 1Ś do
protokołu. Materiały pomocnicze do uchwały stanowią załącznik nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował, iz
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXII/620/21 podjęto.

Ad 13.
Prqekt uchwały w sprawie miejscowego pla.nu zagospodarowania przestrzennego d|a obszaru połozonego w
rejonie Alei Bielskiej oraz cmentaża pży ul. Zorskiej w Tychach załącznik nr 17 db protokołu.
lnformacja przestawiona w formie prezentacji stanowi załącznik nr 18 do protokołu_
Pzewodniczący Komisji Gospodarki Przestzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował, iz

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXll/621/21 podjęto.

Ad 14.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

dzieżawy oraz v,tyrażenia zgody na wydzierzawienie nieruchomości gminnej, połozonej w Tychach przy ai.
Bielskiej(do 3lat)stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Materiały pomocnicze do uchwały stanowią załącznik nr 20 do protokołu.
Pzewodniczący Komisji Gospodarki Pzestzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował,

ze 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 XXXll/622l21 podjęto.

Ad 15.

Projekt uchwały w sprawie wyraźenia zgody na odstąpienie od obowiązku pzetargowego trybu zawarcia umowy

dzieżawy oraz wyrażenia zgody na wydzieżawienie nieruchomości gminnej, położonej w Tychach pzy al.
Niepodległości(czas nieoznaczony) stanowizałącznik nł 21 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Pzestrzennej i lnfrastruktury 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 pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.

Uchwałę Nr XXXIl/623/21 podjęto.

Ad 16.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu programu polityki zdrowotnej pn, ,,Wsparcie
leczenia niepłodnościmetodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro dla mieszkańców Miasta Tychy na lata
2022-2025' stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Pzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samoządowych radna Urszula
Pażdziorek - Pawlik poinformowała, iz projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji,
Po odbyciu dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - 13, przeciw - 3, wstzymało się do głosu - 8 radnych.
Uchwałę Nr XXX624/21 podjęto,

Ad 17,
Pani Lidia Gajdas Pzewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowala, że w okresie międzysesyjnym nie odbyła
żadnego posiedzenia. Następne spotkanie komisji odbędzie się 2 grudnia 2021 r. na którym komisja przyjmie
protokół z wykonania zaleceń pokontrolnych Tyskiego Zaldadu Usług Komunalnych w zakresie działań
Miejskiego Schroniska dla zwieząt.
Rada Miasta pzyjęła sprawozdanie.
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Ad 18.

Pan Grzegorz Gwóźdźpzewodniczący Komisji Skarg,

Wniosków

i Petycji

poinformował,

że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno spotkanie, na którym zajmowała się czterema sprawami
. petycją od Stowarzyszenia Nowe Spektrum dotyczącą przyjęcia pzez Radę Miasta uchwały w sprawie
przeciwstawienia się jakimkolwiek próbą podziału mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych)

i

gorsza (niezaszczepionych). Komisja rekomenduje odzucenie projektu uchwały uznĄąc uchwałę za

bezzasadną, szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w uzasadnieniu do uchwały.
- odbyło się spotkanie wraz z osobą skarzącą, aktualnie podejmowane są próby
zakończenia sprawy polubownie.
. skargą na MzuiM za złe wykonanie prac na ulicy szkolnej oraz odmowy jej przebudowy.
. skargą na pzedłużĄącysię remont w szkole podstawowej numer 19 w Tychach. skarga została nam
pzekazane przez Kolegium Oświaty W Katowicach do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Komisja na kolejnych posiedzeniach zajmować się będzie wymienionymi powyzej skargami,
Rada Miasta przyjęła sprawozdanie,

.

skargą na MzBM

Ad 19.

Projekt uchwały w sprawie wniesionej w dniu 17 września 2021 r. przez Fundację Nowe Spektrum z siedzibą w
Kobióze petycji, wzywającej Radę Miasta Tychy do przyjęcia uchwały o przeciwstawieniu się wszelkim
działaniom dyskryminującym ze względu na odmowę poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19, w ramach
Narodowego Programu Szczepień oraz przeciwstawieniu się jakimkolwiek próbom podziału mieszkańców ze

względu na zaszczepienie się bądźniezaszczepienie się przeciwko Covid-l9 stanowi załącznik nr 23 do
protokołu.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie,, za - 21, pzeciw - 0, wstrzymało się do głosu - 2 radnych.
Uchwałę Nr XXX525/21 podjęto.

Ad 20.

lnformacja Pzewodniczącej Rady Miasta

o

dokonanej analizie danych zawańych

w

oświadczeniach

majątkowych Radnych MiastaTychyza2O20rok (zgodnie zart. 24 h ust. 12 ustawyzdnia 8 marca 1990 r, o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1 372) stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 21,
lnformacja Prezydenta Miasta o dokonanej analizie danych zawańych w oświadczeniach majątkowych
za2020 rok (zgodnie z ań. 24 h ust. 12 ustawy zdnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2021 r., poz. 1372) stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
lnformacja dot, oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Śląskiemu pżez Przewodniczącą Rady Miasta
Tychy oraz Prezydenta Miasta Tychy zarok2020 stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Ad 22,

Sprawozdanie Prezydenta Miasta

z

wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 27

do protokołu.
Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował

-

Ad 23.

o:

stopie bezrobocia oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy;

inwestycjach drogowych w mieście;
aktualnych pracach na skrzyżowaniach w mieście;
8 tysiącach nowych nasadzeń w całym mieście;
otwarciu pienruszej na Śląsku samoobsługowejwypozyczalni ksiązek.
tym, że aż95 % zameldowanych mieszkańców spisało się w spisie powszechnym.

lnformacja

o stanie

realizacji zadań oświatowych w Tychach

stanowi załączniki nr 28

do protokołu. Wobec braku

w roku

szkolnym

202012021

dyskusji przyjęto informację do wiadomości oraz

przystąpiono do omawiania kolejnego punku poządku obrad.

Ad 24.
Pzewodnicząca Rady Miasta Tychy pani Barbara Konieczna poprosiła o składanie interpelacji elektronicznie.
Ad 25.

lnformacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone pzez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik nr
29 do protokołu.

Ad 26,
Pani Pzewodnicząca Barbara Konieczna poinformowała, źe w dniu27 października2021 roku do Klubu
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Prezydenta Andzeja Dziuby przystąpił Radny Miasta Tychy Grzegorz Kołodziejczyk.

Radna Lidia Gajdas rozpoczęła rozmowę w sprawie pisma, które Przewodniczący Rady Osiedla
Jaroszowice-Urbanowice-Wygozele przekazał na ręce pani Przewodniczącej Rady Miasta Tychy Barbary
Koniecznej. Pismo zostało przekazane do wiadomości wszystkim radnym i stanowi załącznik nr 30
do protokołu,

Pan Radny Marek Gołosz podziękował Prezydentowi Igorowi Śmietańskiemu za pomoc przy sprawie
mieszkanki ubiegającej się o bonifikatę w sprawie wykupu mieszkania. Poruszył równiez temat Ośrodka
lnterwencji Kryzysowej w Tychach. Radny prosił o informację czy aktualny stan ośrodka dostosowany jest do

pzyjmowania podopiecznych z niepełnosprawnościami,
Pani Prezydent Hanna Skoczylas zapewniła , że w ośrodkupanują odpowiednie warunki
bieźąco dba o stan ośrodka.

i

dyrekcja na

Radny Dariusz Wencepet w imieniu nieobecnego Radnego JózetaTwardzika zaprosił wszystkich obecnych na
dzien 11 listopada 2021 roku na godzinę 15.00 na składanie kwiatów pod po pomnikiem ku czci poległych
Powstańców Śląskich w Tychach-Czułowie pzy ulicy Katowickiej.

Radny Marek Gołosz poprosił Prezydenta Andrzeja Dziubę

o

w przedsiębiorstwie MPK i czy ilośćaktualnych kursów zwiększyła się.

informację dotycząca aktualnej sytuacji

Prezydent Andzej Dziuba potwierdził, ze sytuacja uległa znacznej poprawie dzięki zazegnaniu sporu
z kierowcami co sprawiło, że duża ilośćkursów wróciła do stanu pienłotnego.
Radny Marek Gołosz poruszył również temat koszenia traw oraz sprzątania liścina terenie Miasta Tychy,

Ad 27.

Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w,§esji. Wobec zrealizowania poządku obrad pani
Barbara Konieczna przewodnicząca Rady Miasta o godz. 15a zamknęła posiedzenie Rady Miasta słowami:
,,Zamykam posiedzenie Rady Miasta Tychy".

Zqodnie

z

przepisami

§ 18 ust. 2

Requtaminu obrad Radv Miasta Tvchv. nośnikinformacii

z naqraniem z sesii Radv Miasta stanowi załacznik nr 31 do protokołu.

Zqodnie z § 25 ust, 4 Requlaminu obrad Radv Miasta Tvchv. wvniki qłosowania iawneqo zamieszcza sie
w protokole z sesii poprzez załaczenie wvdruku z qłosowania.
wvniki głosowań iawnvch stanowia załacznik nr 32 do protokołu.

Załączn|ki:32 szt,

Protokołspoządziła: iln
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