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Rada Miasta

Tychy

P rotokół n r 0002.XXXI1.2021
z posiedzenia Radv Miasta Tvchv Vlll kadencji,
które odbvło sie 25 listopada 2021 r.
(zdalnv trvb obradowania)

Data sesji:25listopada 2O21 r.

Miejsce sesji : Wideokonferencja.
Godzina rozpoczęcia sesji: godz. 13o"Godzina zakonczenia sesji: godz. 14a0.
N u

mery podjętych uchwał: XXXII l/626/21 do X)fi

Il

!/645/2

1.

w wideokonferencii udział wzieli;

-

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

-

dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych.

zastępca prezydenta ds. gospodarki pzestaennej, Hanna Skoczylas zastępca prezydenta
zrównoważonego rozwoju, skarbnik miasta Urszula Dryka, sekretarz miasta Aneta Luboń - Stysiak,
Radni Miasta Tychy - lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

ds.

naczelnicy Wydziałów Uzędu Miasta Tychy,

Pozadek dziennv oosiedzenia:

1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.
8,
9,

,10.

11,
12.
13.
14.
15.
16.

-

załącznik nr

2 do protokołu.

Otwarcie sesji.

Porządek dzienny sesji,
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy Vlll kadencji odbytej w dniu 28 pażdziernika 2021 r.
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 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych dla miasta Tychy na lata 2021-2027,

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
Rozwiązyłania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii narok2022.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu

i

finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.
Rozpatrzenie pĄektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy a
Gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego
wyznania.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania pienłszeństwa w nabyciu lokalu (garaz).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrazenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w
Tychach przy ul. Rymarskiej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy dzieżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gminnej, połozonej w Tychach w rejonie ul. Myśliwskiej (czas nieoznaczony).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX|X/578/21 Rady Miasta Tychy z dnia
24 czerwca2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy Miasta Tychy.

Rozpatrzenie pĄektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju imodernizacji
urządzeń wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2019-2024 zatwierdzonym uchwałą nr
Vlll/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXll/451/20 w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: ,,Odnawialne źródła energii
szansą na poprawę jakościpowietrza w Tychach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Sląskiego na lata 2014-2020, Ośpriorytetowa lV. Efektywność
energetyczna, odnawialne źrodłaenergii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4,1. Odnawialne
żrodła energii, Poddziałanie: 4.1 .3. Odnawialne żrodłaenergii
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17,
1B.
19.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr Xll220l2011 Rady Miasta Tychy z dnia

29

września2011

21,
22.

z

z

ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach realizacji inwestycji

przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, jako usługi świadczonej w

ogólnym interesie gospodarczym.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta
Tychy 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
w tym trybu konsultacji.
Sprawozdan ie Przewod n iczącej Kom isj i Rewizyj nej z działa nościkom isj i.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalnościkomisji.
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalnościPrezydenta za okres od 29 pażdziernika 2021 r, do 25 listopada 2021 r.
Ocena stanu zabezpieczenia przeciw powodziowego w mieścieTychy.
lnformacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy
odpowiedziach udzielonych na interpelacje
zgłoszone przezradnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje.
Zamkąięcie sesji.
l

23,

24,

o

25,

26.
27,
Ad

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla

Społecznego Spółce
mieszkaniowe1,

20.

r,

operatorów i przewoźników, których właścicielemlub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków
i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do
kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Tyskie Towarzystwo Budownictwa

1.

Pani Barbara Konieczna pzewodnicząca rady miasta o godz. 13E otwozyła i poprowadziła
posiedzenie Rady Miasta. Otwierając sesję Rady Miasta Prowadząca obrady wypowiedziała formułę: ,,Otwieram
sesję Rady Miasta Tychy. SzczęśćBoże".
Zgodnie zart. 15zzxust. 1,2i3 ustawy zdnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
roał,tiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID_19, innych chorób
zakażnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Rada Miasta Tychy moze
odbywać sesje, a takźe 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 Uzędu Miasta Tychy pzy al. Niepodległości49.
Prowadząca obrady stwierdziła quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji, a następnie
przystąpiła do realizacji porządku obrad.
Ad 2.
Prowadząca obrady wprowadziła następujące zmian do porządku obrad:
. 5a. Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/V/126107 Rady Miasta Tychy z dnia
29 marca 2OO7r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosźów podróży słuzbowych
rad nych oraz przew od n iczącego org an u wyko nawczego jed nostki pomocn iczej.
. 5b. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla prezydenta Miasta

.

l
.

Tychy,

10a. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wojewody
Sląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr XXX/598/21
Rady Miasta Tychy z dnia 26sierpnia 2021 r. w sprawie,,Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, JałowcowĄ, Zwierzynieckiej, Czarnej i
Oświęcimskiej w Tychach".
24a.lnterpe|acje radnych.
ponad to wpłynęła autopoprawka do projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie przyjęcia

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy

na lata

2021-2027+

Zmiany porządku obrad zostały przyjęte bez uwag.
Wobec powyzszego porządek obrad przyjął formę jak nizej:

Poządek dzienny posiedzen

1.
2.
3.
4.
5.

ia:

Otwarcie sesji.
Porządek dzienny sesji.
Protokół z sesji Rady Miasta Tychy Vlll kadencji odbytej w dniu 28 października2021 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

lata2O21-2031.
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5a.

Rozpatrzenie projektu w sprawie zmiany uchwały Nr 0150fu/126/07 Rady Miasta Tychy z dnia 29 marca
2007r, w sprawie ustalenia wysokości diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz
przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocn czej.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy.
Rozpatrzenie pĄektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
dla miasta Tychy na lata2021-2027+,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2022 rok,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pzyjęcia Miejskiego Programu Pzeciwdziałania Narkomanii
i

5b,
6.

7,
8.
9.
10.
10a,
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

na rok2022.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu
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 zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Tychy
a Gminą Pszczyna dotyczącego zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela religii tego
wyznania.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na Uchwałę Nr )fiX598/21 Rady Miasta Tychy
z dnia, 26 sierpnia 2021 r. w sprawie ,,Miejscowego planu zagospodarowania p]zestrzennego dla
obszaru w rejonie ulic: Katowickiej, JałowcowĄ, Zwierzynieckiej, Czarnej i Oświęcimskiej w Tychach".
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pzyznania pienłszeństwa w nabyciu lokalu (garaż).

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości połozonej
pzy ul. Rymarskiej,
Rozpatrzenie pĘektu uchwały w sprawie wyrazenia zgody na odstąpienie od obowiązku pzetargowego
trybu zawarcia umowy dzieżawy oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej,
połozonej w Tychach w Ęonie ul. Myśliwskiej (czas nieoznaczony).
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXl)0578/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24
czenNca 2O21 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Rozpatrzenie projektu uchwały

w Tychach

Gminy Miasta Tychy,
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizaĄi urządzeń
wodociągowych w Gminie Miasta Tychy na lata 2O19-2024 zatwierdzonym uchwałą nr Vlll/156/19 Rady
Miasta Tychy z dnia 30 maja 2019 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXll/451/20 w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na realizację projektu grantowego pn: ,,Odnawialne źrodłaenergii szansą na
poprawę jakościpowietza w Tychach" współfinansowanego pzez Unię Europejską ze środków
Europejskiego .Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Sląskiego na lata 2014-2020, Ośpriorytetowa lV. Efektywność energetyczna, odnawialne
źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 , Odnawialne źródła energii, Poddziałanie:
4.1.3. Odnawialne źródłaenergii - konkurs.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr Xll220l2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29
września2011 r, w sprawie określeniaprzystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i
przewoźników, których właścicielemlub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad
korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za kozystanie z nich.

Rozpatrzenie prolektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy Tychy do

kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach realizacji inwestycji mieszkaniowej,
przeznaczeniem lokali mieszkalnych na wynajem, jako usługi świadczonej w ogólnym interesie

z
20.
.
22,
23.
21

24.
24a.
25.
26.
27.

gospodarczym.

Rozpatrzenie prqektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta
Tychy 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii,
w tym trybu konsultacji,

Sprawozdanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z działalnościkomisji.
Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalnościkomisji.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Tychy z wykonania uchwał Rady Miasta Tychy oraz informacja
o działalnościPrezydenta za okres od 29 października 2021 r, do 25 listopada 2021 r.
Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w mieście Tychy.

lnterpelacjeradnych.
lnformacja Przewodniczącej Rady Miasta Tychy o odpowiedziach udzielonych na interpelacje zgłoszone
pzezradnych od poprzedniej sesji Rady.
Wolne wnioski i informacje,
Zamknięcie sesji.
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Ad 3.

Protokół z sesji Rady Miasta Tychy Vlll kadencji odbytej 28 października 2a21 r. przyjęto bez uwag.

Ad 4.

PĄekt uchwały w sprawie zmian uchwały budzetowej 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 budzetowej 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.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXll/626/21 podjęto.

Ad 5.

PĄekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031 stanowią załączniki nr 5 do protokołu - omówił pan Sławomir Mrugała Naczelnik Wydziału Budżetu.
Pzewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku d,yskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr ilXl!/627l21 podjęto.
Ad 5a.

PĄekt

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150A/i126107 Rady Miasta Tychy

z

dnia 29 marca 2007r.

w sprawie ustalenia wysokości diet izasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnych orazpzewodniczącego

organu wykonawczego jednostki pomocniczej - załącznik nr 6 do protokołu
Miasta radna Barbara Konieczna.
Po odbytej dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie,. za - 22 radnych, pzeciw - 2 radnych, wstrzymało się - 0
Uchwałę Nr §Xlll/628/2,1 podjęto.

-

omówiła przewodnicząca Rady

Ad 5b.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Tychy

7 do protokołu - omówiła przewodnicząca Rady Miasta radna Barbara Konieczna.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - 22 radnych, przeciw - 2 radnych, wstrzymało się - 0
Uchwałę Nr X)filll/629/21 podjęto.

- załącznik nr

Ad 6.

Projekt uchwały w sprawie pzyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Tychy na lata
2021-2027+ - załącznik nr 8 do protokołu - omówiła pani lwona Bińkowska naczelnik wydziału Spraw
Społecznych iZdrowia.
Prezentacja do powyzszego projektu uchwały stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wyniki konsultacji stanowią załącznlk nr 10 do protokołu. Raport z przeprowadzonych konsultacji stanowi
załącznlk nr 11 do protokołu.
Pzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samoządowych radna Urszula
Paździorek - Pawlik poinformowała, iż pĄekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXlll/630/21 podjęto.

Ad 7.

PĄekt uchwały w sprawie pzyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2022 rok - załącznik nr 12 do protokołu
Pzewodnicząca Komisji Porządku Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samoządowych radna Urszula
Paździorek - Pawlik poinformowała, iż projekt uchwały uzyskał pozlywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie,
Uchwałę Nr D(Xlll/631/21 podjęto.
Ad 8.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
nr 13 do protokołu.
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pzewodnicząca komisji porządku publicznego, zdrowia, spraw społecznych i samoządowych radna urszula
paździorek _'pawlik poinformówała, iż prqekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji,

Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania,
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr )0filll/632/21 podjęto.

Ad 9,

projekt uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
Państwowego Funduszu
społecznej przekazanych do iealiz'acji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
protokołu.
14
do
nr
roku
stanowizałącznik
2021
Niepełnosprawnyóh'*
ńLńaoilita|jiosób
pzewooniĆząca Komisji Porządku-Publicznego, Zdrowia, Spraw Społecznych i Samoządowych radna Urszula
paździorek -'pawlik póinto*Ó*uła, iż projeki uchwały uzyskał pozytywną oPinię komisji,
pzewodniczący
Finansów publicŻnych raony Micnał KaŚferczyk poinformował, Że Projekt uchwałY

Komisji

uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXVll!/633/21 podjęto.

Ad

10.

pszczyna
projekt uchwały,w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Ęminą Miasta Tychy a Gminą
ooi}crącego zisad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego Kościoła
religii tego wYznania
iwangelic[o-Augsburskiego w Tychach oraz pokrycia kosztów zatrudnienia nauczyciela
protokołu.
stanowi załącznik nr 15 do
pzewodnicząca Komisji Ós*iuty, Kultury i Sportu radny Wojciech czarnota poinformował, iz Projekt uchwałY
uzyskał pozytywną opinię komisji.
publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, Że PĄekt uchwałY
przewodniczący

Komisji'iin"nŚo*

uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXlll/634/21 podjęto.

Ad 10a.

Wojewódzkiego Sądu
uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Sląskiego. do
sierpnia 2o21 r,w
26
z
dnia
Tychy
Miasta
Nr
)fi)U598i2l-Rady
Uchwałę
na
Administracyjnego W Gliwicach
w
Ęonie ulic: Katowickiej,
sprawie ,,Miejscowego planu zagospodarowania przestzennego dla obszaru
nr 16 do Protokołu załącznik
stanowi
w
Tychach"
J"ło*"o*'";, zwiezynieJt<,,"j, cr"in"i i oświęcimskiej
Surdziel.
omówił pan mecenas Miłosz
pzewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński Poinformował, iŻ
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Fo odbytej dyskusji przystąpiono do gło owania.
Głosowanie: za - jednogłośnie,
Uchwałę Nr XXXlll/635/21 podjęto.

PĄekt

Ad

11.

pĘekt

nr 17 do
uchwały w sprawie przyznania pienłszeństwa w nabyciu lokalu (garaż) stanowi załącznik

protokołu.

informacja do uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu,
Operat sŻacunkowy stanowi załącznik nr 19 do protokołu,
iŻ
ńLewooniczący KÓmisji Gospod'arki przestrzenńej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński Poinformował,
komisj
pozytywną
opinię
pĄekt uchwały uzyskał
przewodniczący xomali- iińansoń publicznycń radny Michał Kasperczyk poinformował, ze Projekt uchwałY
uzyskał pozytywną opinię Komisji,
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXlll/636/21 podjęto.

Ad 12.

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tychach PrzY ul. RYmarskiej,
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
pzewodniczący Komisji Gospodarki przestzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński Poinformował, iŻ
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. _ __ .
pzewodniczący
Fińansóń eublicznycń radny Michał Kasperczyk poinformował, że Projekt uchwałY

Komisji

uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
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Uchwałę Nr XXXlll/637/21 podjęto.

Ad

13.

Projekt uchwały w sprawie wyrazenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzieżawy orazwyrażenia zgody nawydzierżawienie nieruchomości gminnej, połozonej w Tychach w rejonie ul.
Myśliwskiej (czas nieoznaczony) stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował,
że pĄekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.

Pzewodniczący 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 XXXll/638/21 podjęto.

Ad

14.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX|X578/21 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czenNca 2021 r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy stanowi
załączniknr 22 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Pzestrzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował,
ze projekt uchwały uzyskał pozytyłną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.

Głosowanie: za - jednogłośnie.

Uchwałę Nr Dfilll/639/21 podjęto.

Ad

15,

PĄekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletnim planie rozwoju i modernizaĄi urządzeń wodociągowych w
Gminie Miasta Tychy na lata 2O19-2024 zatwierdzonym uchwałą nr Vlll/156/19 Rady Miasta Tychy z dnia 30

maja 2019 r. stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w gminie miasta
Tychy stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Przestrzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował,
że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXlll/640/21 podjęto.

Ad

16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR XXll/451i20 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowej na realizację pĄektu grantowego pn: ,,Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakościpowietrza
w Tychach" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś
priorytetowa lV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródłaenergii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie
4,1. Odnawialne źródłaenergii, Poddziałanie 4,1 .3. Odnawialne źródłaenergii - konkurs,
stanowi zalącznik nr 25 do protokołu.
Pzewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, że projekt uchwały
uzyskał pozlywną opinię Komisji,
Wobec braku dyskusji pzystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXlll/64'| /21 podjęto.

Ad

17.

Ad

18.

Projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr Xll220l2011 Rady Miasta Tychy z dnia 29 wześnia2O11 r. w
sprawie określenia pzystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i pzewoźników, których
właścicielemlub zarządzającym jest Miasto Tychy, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia
stawek opłat za korzystanie z nich stanowi załącznik nr 26 do protokołu.
Pzewodniczący Komisji Gospodarki Przestzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował,iż
projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXlll/642/21 podjęto.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg połozonych na tereni,e Gminy Tychy do kategorii dróg
gminnych i ustalenia ich przebiegu stanowi załączniknr 27 do protokołu.
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Pzewodniczący Komisji Gospodarki Pzestzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował, iz

projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji.
Wobec braku dyskusji przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr XXXlll/643/21 podjęto,

Ad

19.

Rozpatrzenie prolektu uchwały w sprawie powiezenia Tyskie Towazystwo Budownictwa Społecznego Spółce z

ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach realizacji inwestycji mieszkaniowej,

z

przeznaczeniem lokali

mieszkalnych na wynajem, jako usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym stanowi załącznik nr 28
do protokołu. Projekt uchwały omówiła pani Katarzyna Rogóz-Urbanek naczelnik wydziału Pzekształceń i

Nadzoru Właścicielskiego,Pani naczelnik . ustnie wprowadziła autopoprawkę polegającą

wykreśleniu paragrafu numer 2.

na

całkowitym

Pzewodniczący Komisji Gospodarki Pzestrzennej i lnfrastruktury radny Sławomir Sobociński poinformował,
że prolekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych radny Michał Kasperczyk poinformował, ze projekt uchwały
uzyskał pozytywną opinię Komisji.
Po odbyciu dyskusji pzystąpiono do głosowaniawraz z autopoprawką.
Radny Józef Twardzik poinformował, że w głosowaniu jest za, ponieważ w systemie wyświetliłomu się, ze się

wstrzymał.

Głosowanie: za - jednogłośnie.

Uchwałę Nr [filll/644/21 podjęto.

Ad 20.

Rozpatrzenie pro,1ektu uchwały w sprawie pzystąpienia do spoządzenia Strategii Rozwoju Miasta Tychy 2030+
oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
stanowi załącznik nr 29 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 przystąpiono do głosowania.
Głosowanie: za - jednogłośnie.
Uchwałę Nr X)fillll645/21 podjęto.
Ad2,1.

Pani Lidia Gajdas przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poinformowała, że w okresie międzysesyjnym nie odbyła

żadnego posiedzenia. Następne spotkanie komisji odbędzie się 2 grudnia 2021
Rada M iasta przyjęła sprawozdanie.

Ad22.

r,

Pan Grzegorz Gwóźdźpzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

poinformował,

że komisja w okresie międzysesyjnym odbyła jedno spotkanie, na którym zajmowała się pięcioma sprawami:
. skargą na MzBM - kontynuacja skargi z poprzedniego posiedzenia komisji, sprawa została
rozstrzygnięta polubownie, komisja poprosiła o wycofanie skargi, otrzymała odmowę wiec na następnej
sesji zostanie pzedstawiony projekt uchwały w tej sprawie.
. skargą na MzuiM za zle wykonanie prac na ulicy szkolnej oraz odmowy jej przebudowy. MzuiM
poinformował, ze nie jest to w jego zakresie zadanie. Na kolejne posiedzenie komisji na prośbę

.

.
.

skażącego zostaną zaproszone obie strony aby porozmawiać na temat wyżej wymienionej skargi.
skargQ na przedłużający się remont w szkole podstawowej numer,lg w Tychach. Miejskie centrum

Oświaty poinformowało, ze remont przedłużyłsię ze względy na potrzebę przeprowadzenia ponownego
pzetargu. Komisja zwróciła się również do skażącego z prośbao uzupełnienie danych niezbędnych do
rozpatrzenia tej sprawy. W związku z tym, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi, wyjaśnienia pzekaże do
Kuratorium Oświaty w zakresie takim jakie otrzyma z MCO.
wpłynęłanowa skarga na MzuiM dotycząca szkód wyrządzanych przez pĄazdy o dużej masie na ulicy
Bławatków.

wpłynęłarówniez skarga na dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach, po zapoznaniu się ze skargą,
komisja uznała , że nie jest właściwado rozpatrzenia skargi poniewaz skarga dotyczy spraw z zakresu
prawa pracy. Skarżąca zostanie poinformowana o takim stanowisku komisji.
Komisja na kolejnych posiedzeniach zajmować się będzie wymienionymi powyzej skargami.
Rada M iasta przyjęła sprawozdanie.

Ad 23.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania uchwał Rady Miasta stanowi załącznik nr 30
do protokołu.
lnformacja o stanie realizacji zadań MZBM stanowi załącznik nr 3't do protokołu.
lnformacja o stanie realizacji zadan MZU|M stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Rada Miasta
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Pan Andrzej Dziuba prezydent miasta poinformował o:
stopie bezrobocia oraz sytuacji na loka|nym rynku pracy;
zakończeniu termomodernizacji na terenie wspólnot;
realizacji pro.Jektu ffS : 22 skrzyżowania zakończone, 1 3 skrzyzowań tnrua pzebudowa, 2 kolejne
przebudowy rozpaczną się n iebawem.
tnłających pracach przy budowie centrum przesiadkowego;
budżecie miasta na rok2022 oraz o rankingu finansowym samorządów terytorialnych w którym Tychy

-

;

zaj$y 2 miejsce;

złożonelaplikacji razem z PZPN o organizację Mistrzostw Europy Kobiet. O decyzji dowiemy się w
grudniu 2022roku,
Miejskim Sadzie, który powstał na uliqy Hlonda
rozpoczęciu się akcji zima oraz budowie dwóch lodowisk sezonowych.

Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga zabrała głos w tym punkcie, poprosiła pana Prezydenta Andzeja Dziubę
rozpoczynać.
Prezydent poinformował , że szczegołowe daty prześle mailowo lub na piśmieale całośćprac ma się zakończyć
do połowy roku.

o daty zakończenia prac związanych z lTS na dwóch skzyzowaniach, które teraz będą się
Ad24.

Ocena stanu zabezpieczenia pzeciwpowodziowego

w mieście Tychy załącznik nr 33

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

lnformacja dot. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone pżez radnych od poprzedniej sesji stanowi załącznik nr

34 do protokołu,

Ad 26.
Pani Przewodnicząca Barbara Konieczna poinformowała, że w dniu 24listopada 2021 roku do Rady
Miasta wpłynąłlist od Przewodniczącej Samorządu Słuchaczy. Treśćlistu została przekazana do
wiadomości dla wszystkich radnych. List stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Radny Józef Twardzik poruszył temat podłączenia domów jednorodzinnych do miejskiej sieci

ciepłowniczej.

Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga poruszyła tematzwiązany z mailową prośbą,którą skierowała do

Prezydenta Miasta

w sprawię oświetlenia urzędu na barwy biało-czerwone w ramach wsparcia

dla

żołnierzywalczących na granicy z Białorusią. Prezydent poinformował, że ze względów technicznych było

to nie wykonalne.

Radny Grzegon Kołodziejczyk poruszył temat braków

w

szczególnie jeślichodzi o specjalistów zajmujących się dziećmi
aut;amu.

kadrze nauczycieli wspomagających,
z zespołem Aspergera oraz spektrum

Przewodnicząca Rady Miasta Barbara Konieczna podziękowała wszystkim radnym, za przylęcie bez
uwag zgłoszonych projektów uchwał na początku sesji powodujących zmiany w polządku obrad i ich

akceptację co potwierdzili Państwo głosowaniem.

Radna Aleksandra Wysocka-Siembiga poprosiła o przedstawienie projektu zmian jakie mają nastąpić na
targowisku miejskim na Starych Tychach oraz zapfała czy w mieście mogą powstawać parkingi żw.
aktualną sytuację Covidową w mieście.
,,zielone", Dopytała również o
Prezydent Andrzej Dziuba poinformował, że całą wizualizację remontu na targowisku przekaże drogą

mailową.

Radny Marek Gołosz zabrał glos, chciał podziękowaó wszystkim żołnierzom, policjantom, pracownikom
służbmundurowych za ich pracę na granicy z Białorusią.
Prezydent Andrzej Dziuba potwierdził, ze sytuacja uległa znacznej poprawie dzięki zażegnaniu sporu
z kierowcami co sprawiło , że duża ilośckursów wróciła do stanu pierwotnego.
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Ad 27.

Prowadząca obrady podziękowała wszystkim biorącym udział w sesji. Wobec zrealizowania poządku obrad pani
Barbara Konieczna pzewodnicząca Rady Miasta o godz. 14§ zamknęła posiedzenie Rady Miasta słowami:
,,Zamykam posiedzenie Rady Miasta Tychy".

przepisami § 18 ust. 2 Requlaminu obrad Radv Miasta Tvchv, nośnikinformacii
z naqraniem z sesii Radv Miasta stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Zqodnie

z

Zqodnie z § 25 ust. 4 Requlamin'u obrad Radv Miasta Tvchv. wvniki qłosowania iawneoo zamieszcza sie
w protokole z sesii poprzez załaczenie wvdruku z ołosowania.
wvniki qłosowań iawnvch stanowia załącznik nr 37 do protokołu.

Załączniki:37 szt.
Protokół spoządziła:

Melanie Jakóbowska
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