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UCHWAŁA NR 0150/XLVIII/………/10
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych w 2010 r.
Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), § 28 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia
2002 r. w sprawie Statutu Miasta Tychy (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2003 r., Nr 2, poz. 78 z późn. zm.),
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Przyjmuje się sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta Tychy w 2010 roku
w brzmieniu stanowiącym załączniki do uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/………/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych za 2010 rok.
W okresie od 01 stycznia 2010 r. do 30 września 2010r. odbyło się 8 posiedzeń Komisji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 26 stycznia 2010 roku, ostatnie posiedzenie miało miejsce
w dniu 28 września 2010 roku.
Skład osobowy Komisji: 10 radnych powołanych uchwałą Rady Miasta Tychy Nr 0150/I/9/06
z dnia 30 listopada 2006 roku z późn. zm.
Radny Jacek Mrozowski pełnił funkcję Przewodniczący Komisji od dnia 11 grudnia 2009r. zgodnie
z uchwałą Rady Miasta Nr 0150/XXXVIII/842/09. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego pełniła radna
Magdalena Idzik, która została powołana uchwałą Rady Miasta Nr 0150/XVIII/385/08 z dnia 27 marca
2008 roku.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
 Działalności i finansów:
 Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
 Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej S.A.
 „Śródmieście” Sp. z o.o.
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 Oceny wykonania planu dochodów i wydatków miasta w 2009 r. (sprawozdania z wykonania
budżetu za rok 2009) – opinia do absolutorium dla Prezydenta Miasta.
 Oceny wykonania planu dochodów i wydatków miasta w I kwartale 2010 r.
 Oceny wykonania planu dochodów wydatków miasta za I półrocze 2010r.
 Omówienia założeń do planu budżetu miasta na 2011 rok.
Każdorazowo Komisja Finansów Publicznych opiniowała przedstawione przez Prezydenta Miasta
projekty uchwał w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2010r.
26 stycznia 2010 roku – obecnych 9 radnych
Na posiedzeniu, Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady
Miasta w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.

zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka
ściekowa
w Tychach”

zmiany uchwały Nr 0150/XXXIV/774/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24.09.2009r. w sprawie
zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka ściekowa w Tychach”
 zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka
ściekowa w Tychach”
 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach.
 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania
ścieków.
 zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy” na okres
od dnia 1 marca 2010 do dnia 28 lutego 2011 roku.
 zmiany Uchwały nr 0150/XXXIV/777/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym, finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego.
 zatwierdzenia projektu pn. „Od zwolnienia do samozatrudnienia”
 zatwierdzenia projektu pn. „Pro 45 – program wspierania przedsiębiorczości wśród osób
bezrobotnych po 45 roku życia”
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zmiany Uchwały nr 0150/XXXVI/832/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia
bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste.
udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie
wieczyste.
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres
dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku dworca PKP Tychy oraz terenu
położonego
w rejonie ulic Dworcowej i Andersa w Tychach.

Ponadto Komisja zapoznała się z działalnością i finansami Rejonowego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.
23 lutego 2010 roku – obecnych 10 radnych
Na posiedzeniu, Komisja Finansów Publicznych zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady
Miasta w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.

wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, położonego
przy ul. Edukacji 11 (były Internat Zespołu Szkół Nr 5) w trybie bezprzetargowym na rzecz
Fundacji Internationaler Bund Polska.
 wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, położonego
przy ul. Edukacji 11 (były Internat Zespołu Szkół Nr 5) w trybie bezprzetargowym na rzecz
S.C. Katarzyna Nowicka, Agnieszka Borzęcka - Przedszkole „SMYKI”.
 wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy, położonego
przy ul. Edukacji 11 (były Internat Zespołu Szkół Nr 5) w trybie bezprzetargowym na rzecz
Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
 wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku.
 wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy,
na czas nieokreślony.
 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 1106/64 położonej w rejonie ulic
Dworcowej i Andersa w Tychach.
 określającej warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży
lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających gminie Tychy lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Komisja zapoznała się z działalnością i finansami Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej S.A.
Ponadto Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto
Tychy.
Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęty jednogłośnie wniosek o treści:
„Wnioskuję, aby Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawiła stan realizacji
zadania ‘Przebudowa budynków mieszkalnych wraz z adaptacją pomieszczeń wspólnego użytku na
lokale socjalne przy ulicy Katowickiej 227 233’ (Budżet miasta Tychy na 2010 str. 142)” autorstwa
radnego Józefa Twardzika.
23 marca 2010 roku – obecnych 10 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
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zasad przyznawania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych lub
remontowych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze Miasta Tychy.
zmiany „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”
przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków z dzielnicy Osada, z części będących własnością Regionalnego Centrum Gospodarki
Wodno-Ściekowej S.A. sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w dzielnicach: Zwierzyniec,
Jaroszowice, Mąkołowiec, Urbanowice oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej wytworzonej
w ramach projektu :Gospodarka Ściekowa w Tychach” na okres od dnia 10.05.2010r. do
30.06.2010r.
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2009
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2009
zmiany uchwały Nr 0150/XXXII/595/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu
kosztów dotacji udzielanej przez inne gminy na każdego ucznia uczęszczającego do
publicznych punktów i zespołów przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych,
na terenie innych gmin a będącego mieszkańcem miasta Tychy
zawierania porozumień pomiędzy miastem Tychy a innymi gminami, dotyczących zwrotu
kosztów dotacji udzielanej przez miasto Tychy na każdego ucznia uczęszczającego do
publicznych punktów i zespołów przedszkolnych prowadzonych przez organ inny niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz niepublicznych punktów i zespołów przedszkolnych,
na terenie miasta Tychy a niebędącego mieszkańcem miasta Tychy
wyrażenia zgody na kontynuację członkostwa w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów „Śląsk –
Beskidy”.
przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy.\wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości (nr 1)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 2)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 4)

Komisja zapoznała się z działalnością i finansami „Śródmieście” Sp. z o.o.
Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Finansów Publicznych za 2009 rok
Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęte jednogłośnie wnioski:
 w sprawie przyznania środków finansowych dla Publicznego Przedszkola nr 10 przy ul.
Braterskiej w Tychach na zadanie inwestycyjne pn. „Remont ogrodzenia i wykonanie drogi
pożarowej” autorstwa radnego Mieczysława Podmokłego
 w sprawie przyznania środków na boisko przy STO w Tychach autorstwa radnej Magdaleny
Idzik
 w sprawie przeznaczenia środków na odtworzenie placu zabaw w Przedszkolu nr 24
w Jaroszowicach autorstwa radnego Henryka Droba
27 kwietnia 2010 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
w sprawie:
 rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok i udzielenia
absolutorium Prezydentowi Miasta Tychy.
 przystąpienia do projektu pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego osiedla A w Tychach
wraz z likwidacją indywidualnych systemów wytwarzania ciepła na podgrzewanie wody”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu
V. Środowisko, Działania 5.3 Czyste Powietrze i Odnawialne Źródła Energii i zabezpieczenia
środków finansowych.
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010 r.
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udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla Tyskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tychach
realizacji projektu pt. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem
cyfrowym” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka (8 Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności
gospodarki; Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion)
upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy.
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (ul. Oświęcimska)
zmiany Uchwały Nr 0150/XXII/487/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umów
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej
dzierżawy przekracza 3 lata.
wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności części
kompleksu garażowego na rzecz gminy.

25 maja 2010 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
 zmiany uchwały Nr 0150/XXXVIII/846/09 Rady Miasta Tychy z dnia 11 grudnia 2009r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie
Tychy na lata 2010-2012
 zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na
okres od dnia 1 lipca 2010 do dnia 30 czerwca 2011 roku
 odmowy realizacji wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Rady Miasta Tychy
z dnia 25 czerwca 2009 r. Nr 0150/XXXII/711/09 w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez
Miasto Tychy za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 zmiany Uchwały nr 0150/XXXII/715/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających
znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności
i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.
Ponadto Komisja omówiła i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania planu dochodów
i wydatków miasta w I kwartale 2010 r.
22 czerwca 2010 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
w sprawie:
 zmiany uchwały Nr 0150/XXXIX/869/10 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

zmiany uchwały Nr 0150/XXXIII/738/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27.08.2009r. w sprawie
zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki inwestycyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Gospodarka ściekowa w Tychach” zmienionej uchwałą Nr 0150/XXXIX/867/10 Rady Miasta
Tychy z dnia 28.01.2010r.
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
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określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za
I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej
zmiany Uchwały Nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla przedszkoli,
szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie
Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
włączenia Gimnazjum nr 12 w Tychach do Zespołu Szkół nr 2 w Tychach
przejęcia pojazdu marki KIA na własność miasta Tychy
przejęcia pojazdu marki Volkswagen Polo na własność miasta Tychy
przejęcia pojazdu marki Fiat 126p nr rej. ST 42871 na własność miasta Tychy
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Bieruń.
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Bojszowy.
udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Gminy Chełm Śląski.
zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/860/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego
z tytułu zakupu usług komunikacji trolejbusowej
podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
Spółki Akcyjnej w Tychach
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Samodzielna
Pracownia Diagnostyki Obrazowej „TOMOGRAF”)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego)
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul.
Katowickiej
wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Oświęcimskiej
295

Komisja dyskutowała na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej. Komisja nie wyraziła opinii pozytywnej
wobec faktu równej ilości głosów za i przeciw. Wynik głosowania był następujący: za – 4 radnych,
przeciw – 4 radnych, wstrzymał się od głosu – 1 radny.
Komisja zapoznała się z działalnością i finansami Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2010r.
26 sierpnia 2010 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
 udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Tychy dla Miasta i Gminy Bogatynia
 podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
Spółki Akcyjnej w Tychach
 zmiany w wieloletnim palnie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2009–2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr 0150/XXXV/808/09 Rady
Miasta Tychy z dnia 29 października 2009r.
 wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku
 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Oświęcimskiej
 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od
Gminy Miasta Tychy lokalu mieszkalnego
 przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
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zasad podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych miasta Tychy oraz
podziału środków budżetowych dla jednostek pomocniczych na rok 2011.

Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Rady Miasta w sprawie podjęcia działań
zmierzających do budowy odkrytego basenu w Tychach.
Ponadto Komisja zapoznała się z pismem pana A M dot. wezwania do usunięcia naruszenia prawa w
związku z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej przy ul. Sadowej 5.
22 września 2009 roku – obecnych 9 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał Rady Miasta
w sprawie:
 zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2010r.
 likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach.
 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach
 połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach oraz
jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach z jednostką budżetową pod
nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach
 podwyższenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach
 zmiany Uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XLII/972/10 z dnia 29 kwietnia 2010 roku
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu na budowę mieszkań na wynajem dla
Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Tychach
 pozytywnego zaopiniowania zbycia udziałów posiadanych przez Gminę Tychy w kapitale
zakładowym „KEM- Tyskie Drogi” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.
 przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata
 zmiany Uchwały Nr 0150/XLVI/1042/10 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie przedłużenia
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres
dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy
ul. Jaśkowickiej
Komisja zapoznała się z wykonaniem planu dochodów i wydatków miasta za I półrocze 2010r.
Sprawozdanie nie zawiera informacji nt. posiedzenia Komisji w miesiącu październiku 2010 r.

Przewodniczący
Komisji Finansów Publicznych
/-/ mgr Jacek Mrozowski

7

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-17 3:05:56

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=9505

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/………/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego
za okres od 01 stycznia 2010 roku do 30 września 2010 roku

Od 01 stycznia 2010 r. do 30 września 2010r. odbyło się posiedzeń Komisji. Pierwsze
posiedzenie odbyło się w dniu 25 stycznia 2010 roku, ostatnie posiedzenie miało miejsce w dniu 30
września 2010 roku. Na każdym z posiedzeń Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Skład osobowy Komisji: 8 radnych, 7 radnych powołanych Uchwałą Nr 0150/I/9/06, 1 radna
powołana Uchwałą Nr 0150/XVIII/384/08 oraz 1 radna powołana Uchwałą Nr 0150/XXVIII/609/09.
1 radna Uchwałą Nr 0150/XXXIII/731/09, 1 radna odwołana uchwałą Nr 0150//XL/892/10 w związku
z ze złożoną rezygnacją w pracy Komisji, następnie 1 radna odwołana Uchwałą Nr
0150/XXXIV/767/09 w związku z wygaśnięciem mandatu radnej, 2 ekspertów.
Przewodniczącym obecnej V kadencji zatwierdzono radnego Józefa Twardzik uchwałą Nr
0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy na sesji w dniu 30 listopada 2006r., natomiast na funkcję Zastępcy
Przewodniczącego wskutek rezygnacji złożonej przez radnego Jerzego Sienickiego dokonano wyboru
radnego Piotra Dulskiego uchwałą Nr 0150/XVIII/386/08.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
 Opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok.
 Oceny wykonania budżetu miasta Tychy trakcie roku budżetowego 2010.
 Opiniowania projektu budżetu miasta Tychy na rok 2010.
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy,
 Realizacji inwestycji ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2011,
 Realizacji Projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”,
 inwestycji zrealizowanych w trybie lokalnych inicjatyw w 2009 roku, realizacji zadań ujętych
w planie inicjatyw lokalnych na rok 2009, opiniowania wniosków dotyczących inicjatyw
lokalnych na 2010 rok oraz określenia kwoty niezbędnej do realizacji tych zadań.
 Realizacji inwestycji i remontów dróg ujętych w budżecie miasta Tychy na 2010 rok,
 Budownictwa mieszkaniowego – inwestycji prowadzonych przez Gminę oraz inwestycji
realizowanych przez Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 Przedsięwzięć dotyczących modernizacji sieci grzewczej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach,
 Stanu aktualnego uzyskanych środków pomocowych z Unii Europejskiej dla planowanych
przedsięwzięć inwestycyjnych miasta Tychy.
 Aktualnego stanu realizacji inwestycji pn. „Tyski Obszar Rekreacyjno –Turystyczny – budowa
hali widowiskowo – sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych”.
Ze swych posiedzeń Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy. Prezydent Miasta
Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji.
Komisja opiniowała 46 projektów uchwał Rady Miasta Tychy. wszystkie projekty Komisja
zaopiniowała pozytywnie.
25 stycznia 2010 r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
 udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie
wieczyste,
 zmiany Uchwały Nr 0150/XXXVI/832/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia
bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych oraz oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste,
 przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata,
 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku dworca PKP Tychy oraz terenu
położonego w rejonie ulic Dworcowej i Andersa w Tychach,
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zmiany Uchwały Nr 0150/532/2000 Rady Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2000r. w sprawie
utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Pracowania Planowania Przestrzennego i
Architektury z siedzibą w Tychach przy Al. Marszałka Piłsudskiego 12,
 przyjęcia statutu jednostki budżetowej pod nazwą Pracownia Planowania Przestrzennego
i Architektury w Tychach,
 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej i Dzwonkowej w Tychach,
 odstąpienia od realizacji Uchwały Nr 0150/XXI/458/08 Rady Miasta Tychy z dnia 26 czerwca
2008 r. o zmianie Uchwały Nr 0150/XII/253/07 Rady Miasta Tychy z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru obejmującego 10 terenów w mieście Tychy (z późn. zm.) w części
dotyczącej Parku Paprocany w Tychach,
 kierunków działania Prezydenta Miasta Tychy w zakresie organizowania, realizacji i
dofinansowania lokalnych inicjatyw, wraz z poprawką polegającą na zamianie w § 3 uchwały
słowa „gruncie pozostającym” na słowa „nieruchomościach pozostających”.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 informacje nt. ustawy z dnia 10 kwietnia 2007 r. „O szczegółowych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych”
 informacje nt. prowadzonych prac i przygotowania materiałów dot. Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które będą podejmowane w 2010 r.
 pismo pana R
K
dot. przystąpienia do zmiany zagospodarowania przestrzennego
nieruchomości położonej przy ul. Katowickiej i Zwierzynieckiej.
Komisja zapoznała się z pismem Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Tychach dot. planu
zagospodarowania przestrzennego Parku Północnego oraz Parku Suble I i II. Komisja skierowała
przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
zainteresowanym z kopią do wiadomości Komisji.
Komisja zapoznała się z pismem zawierającym uwagi mieszkańców dzielnicy Czułów i Mąkołowiec
dot. koncepcji połączenia obu dzielnic. Komisja skierowała przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta
celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi zainteresowanym z kopią do wiadomości Komisji.
22 lutego 2010 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie umów użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy
na czas nieokreślony,

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy działki nr 1106/64 położonej w rejonie ulic
Dworcowej i Andersa w Tychach,

określającej warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży
lokali mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 sprawozdanie z planowanych inwestycji i remontów dróg w 2009 r.,
 informacje dot. przekształceń prawa własności nieruchomości objętych wieczystą dzierżawą
w prawo własności, które miały miejsce w 2009 r.
Komisja zapoznała się z informacją dot. uregulowań terenowo-prawnych ulic, które zostały ujęte
w budżecie miasta Tychy w roku 2009 – ul. Czułowskiej oraz aktualnego stanu terenowo-prawnego
terenów objętych zaplanowaną przebudową ul. Czułowskiej. Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski
o treści:

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wprowadzenie w budżecie miasta na 2010r.
w zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Czułowskiej kwoty 55 tys. zł na zlecenie
projektów i podziałów nieruchomości,

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o pozyskanie gruntów pod przebudowę
ul. Czułowskiej do końca 2010 r.
Ponadto Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski o treści:

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wyjaśnienie sprawy wycięcia drzewa rosnącego
w pasie drogowym przy ul. Katowickiej na wysokości nieruchomości nr 1573/65,

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie środków budżetowych
pochodzących z bieżących wolnych środków na budowę aktywnego przejścia dla pieszych na
ul. Oświęcimskiej w okolicy ul. Jaskrów i Hurtowni Gajo.
Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji za 2009 r.
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22 marca 2010 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata,

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy,

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy nr 1),

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy nr 2),

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (lokal użytkowy nr 4).
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 informacje odnośnie wyników ekspertyzy geotermicznej i sanitarnej oraz opinii Państwowego
Powiatowego Inspektor Sanitarnego w kwestii terenu położonego przy ul. Katowickiej,
Zwierzynieckiej,
 sprawozdanie z realizacji inwestycji ujętych w WPI na lata 2009-2011,
 informacje nt. zakresu i harmonogramu prac, które prowadzone są w dzielnicy Osada oraz
wykazania poniesionych nakładów,
Ponadto Komisja zapoznała się z informacją nt. aktualnego stanu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowań terenowo-prawnych rejonu ul. Świerkowej
jednocześnie postanawiając ponownie omówić nin. temat na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia br.
Komisja zapoznała się z koncepcją przekształceń własnościowych terenu położonego pomiędzy Al.
Jana Pawła II, DH Baron, ul. Nałkowskiej a zabudowaniami os. O. Komisja jednogłośnie przyjęła
wniosek o treści: „Komisja akceptuje koncepcję przekształceń własnościowych przedstawionych na
załączniku graficznym i kieruje wniosek do Prezydenta Miasta o nadanie biegu sprawie”.
26 kwietnia 2010 r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy,

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (ul. Oświęcimska),

zmiany Uchwały Nr 0150/XXII/487/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przedłużenia umów
dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres dotychczasowej
dzierżawy przekracza 3 lata,

wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego i prawa własności części
kompleksu garażowego na rzecz gminy,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park
Łabędzi w Tychach,

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego Park
Jaworek w Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w 2009 r. w ramach inicjatyw lokalnych,
 informacje dot. przebudowy ul. Czułowskiej w Tychach,
 informacje nt. pism złożonych przez grupę mieszkańców dzielnic Czułów i Mąkołowiec w
sprawie planów budowy tzw. łączników drogowych między ul. Dołową i Piaskową w Tychach.
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za
2009 r.
Ponadto Komisja zapoznała się z informacją nt. możliwości i sposobie realizacji prowadzonych
uregulowaniach terenowo-prawnych dróg w rejonie ul. Świerkowej. Komisja jednogłośnie przyjęła
wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ujęcie w budżecie miasta na 2011 r.
zadania pn. Przebudowa ul. Świerkowej.
Komisja odstąpiła od opiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości (ul. Podleska) jednocześnie prosząc o wskazanie innych terenów do dokonania
zamiany nieruchomości.
Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o, w miarę możliwości, jak najszybsze
wyremontowanie ul. Kościelnej, ul. Sienkiewicza do ul. Miarki wraz z chodnikami.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o opracowanie i przedstawienie wstępnego projektu
przebudowy skrzyżowania ulic: Katowicka-Bielska-Kosciuszki, a w budżecie miasta Tychy na
2011r. w WPI na lata 2011-2013 ujęta była wystarczająca kwota na jego realizację.
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24 maja 2010 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od
Gminy Miasta Tychy lokalu mieszkalnego,

przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji inwestycji pn. Budowa
skrzyżowania ulic: Mikołowska-Katowicka-Oświęcimska.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji pn. Przebudowa skrzyżowania ulic:
Oświęcimska-Grota Roweckiego. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o treści: „Komisja wnioskuje
do Prezydenta Miasta o niezwłoczne przystąpienie do prac projektowych połączenia ul. GrotaRoweckiego
z ul. Czarną”.
Komisja zapoznała się z informacją nt. stanu rowów melioracyjnych ul. Jodłowej. Komisja skierowała
przedmiotowe pismo do Komisji Doraźnej ds. monitorowania realizacji programu Gospodarka
ściekowa w Tychach celem zapoznania się i rozpatrzenia wg kompetencji.
Komisja zapoznała się z pismem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 5-VIII dot. budowy miejsc
parkingowych naprzeciw budynku Cienista 19-27, Czarnieckiego 2-4. Komisja skierowała
przedmiotowe pismo do Prezydenta Miasta celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
zainteresowanym z kopią do wiadomości Komisji.
Ponadto Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców dot. ul. Świerkowej. Komisja jednogłośnie
przyjęła wnioski o treści:

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o podjęcie bezzwłocznych decyzji organizacyjnych
ruchu drogowego, które spowodują poprawę bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców
ul. Świerkowej,

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o bezzwłoczne przystąpienie do przebudowy
ul. Świerkowej, której parametry gwarantować będą bezpieczny ruch pojazdów
mechanicznych oraz bezpieczne przejście ludzi.
Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski o treści:

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o dokonanie przeglądu drzewostanu (klony) przy
ul. Fitelberga 35-41 oraz przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych lub podjęcie decyzji
o ewentualnym usunięciu drzew.

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o podjęcie realizacji wniosku o zmianę sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu Al. Niepodległości i Grota-Roweckiego.
21 czerwca 2010 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej przedłużenia,

zmiany uchwały Nr 0150/659/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zasad korzystania
z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy (zmienionej uchwałą
Nr 0150/XLIX/935/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku),

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul.
Katowickiej,

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (WORD),

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej (Samodzielna
Pracownia Diagnostyki Obrazowej TOMOGRAF),

wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Oświęcimskiej
295.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie utworzenia skweru imieniem
„Powstańców Śląskich” przy ul. Katowickiej przylegającego do pomnika ku czci poległych Powstańców
Śląskich, autorstwa radnego Józefa Twardzika.
Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż
nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej, autorstwa radnego Jerzego Sienickiego.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji programu Gospodarka
ściekowa w Tychach w zakresie doprowadzenia dróg do stanu pierwotnego.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji programu rewitalizacji
miasta Tychy ze szczególnym wykazaniem poniesionych i planowanych nakładów finansowych.
11
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Ponadto Komisja zapoznała się z informacją dot. Analizy możliwości zagospodarowania terenu przy
ul. Zwierzynieckiej w Tychach w celu określenia zmiany funkcji dla potrzeb zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.
Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2010 r.
Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski o treści:
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o wyłączenie z ruchu terenu przylegającego do ulicy
Katowickiej na wysokości ulicy Tulipanów. Teren ten wykorzystywany jest przez różne
podmioty dla parkowania pojazdów ciężkich w tym pojazdów z załadowanym materiałem,
który skaża środowisko.
 Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o realizację celu pozyskania gruntów niezbędnych
do budowy wejścia na teren ośrodka wypoczynkowego Paprocany. Komisja wnioskuje
o przeprowadzenie:
 zamiany działek ozn. nr 3244/99 (własność Gminy, dzierżawa Piramida Sp.
z o.o.) na działkę nr 3584/99 (własność Piramida Sp. z o.o. )
 Komisja wyraża akceptację dla projektu wydzierżawienia na rzecz Piramida
Sp. z o.o. fragmentu działki ozn. nr 3019/1 na obszarze do linii chodnika na
długości aktualnie dzierżawionej działki (nr 3244/99) zgodnie z załącznikiem
mapowym.
23 sierpnia 2009 r. – obecnych 8 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:

zmiany uchwały nr 0150/V/129/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy,

zmiany uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005 r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Tychy
(z późniejszymi zmianami),

przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata,

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej,

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od
Gminy Miasta Tychy lokalu mieszkalnego,

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Oświęcimskiej.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 sprawozdanie z realizacji inwestycji drogowych i remontów na I półrocze 2010 r.,
 informacje nt. uwarunkowań terenowo-prawnych ul. Czułowskiej,
 informacje dot. placu Baczyńskiego w Tychach,
 informacje Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego dot. stanu wody na kąpielisku
Paprocany,
 informacje zawarte w pismach pana A M dot. wezwania do usunięcia naruszenia prawa w
związku z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej przy ul. Sadowej,
 informacje MZBM. dot. wykonania drogi dojazdowej oraz chodników do budynków
mieszkalnych na terenie dzielnicy Osada Fabryczna.
Komisja zapoznała się z pismem mieszkańców ul. Czarnej. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek
o treści: „Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ujęcie w budżecie miasta na 2011 rok w pozycji
WPI na lata 2011-2013 inwestycji pn. Przebudowa ul. Czarnej łącznie z likwidacją rowu
i wybudowaniem chodnika po zachodniej stronie ulicy ( realizacja w 2011 roku)”.
Ponadto Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o treści: „Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta
o odstąpienie od realizacji uchwały Nr 0150/III/42/02 z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu doliny rzeki
Mlecznej w Tychach. Jednocześnie Komisja wnioskuje o przystąpienie do prac związanych ze
sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego wszystkich terenów
zalewowych w mieście Tychy”.
27 września 2009 r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie przygotowane przez Prezydenta
Miasta Tychy projekty uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie:
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zmiany uchwały nr 0150/XXXII/717/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009r.,
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015”,

zmiany Uchwały Nr 0150/XLVI/1042/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie przedłużenia
umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których czasookres
dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata,

przedłużenia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy, których
czasookres dotychczasowej dzierżawy przekracza 3 lata,

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy
ul.Jaśkowickiej,

przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Tychy”,

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Sikorskiego w Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości:
 sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 r.,
 sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie inicjatyw lokalnych na I półrocze 2010r.
 informacje zawarte w piśmie dot. wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
w uchwale Nr 0150/XLV/1028/10 Rady Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Sadowej.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych: przebudowa
ul. Cyprysów, ul. Wiązowej oraz ul. Brzoskwiniowej. Komisja jednogłośnie przyjęła wnioski o treści:

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ujęcie w budżecie miasta na 2011 rok w pozycji
WPI
na lata 2011-2013 zadania pn. Przebudowa ul. Brzoskwiniowej w kwocie
zabezpieczającej rozpoczęcie jego realizacji w 2011 r.

Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ujecie w budżecie miasta na 2011 rok w pozycji
WPI na lata 2011-2013 zadania pod nazwą Przebudowa ul. Wiązowej z realizacją na 2011
a w roku 2010 ukończenie podziału geodezyjnego i wykupu gruntów zgodnie z zapisami
w budżecie miasta.
Komisja zapoznała się z informacjami zawartymi w piśmie mieszkańców miasta dot. koncepcji
budowy drogi łączącej ul. Grota Roweckiego z ul. Czarną. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek
o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ujęcie w budżecie miasta na 2011 r.
dział/rozdział Drogi publiczne w gminie 60016 zadania pn. Przebudowa ul. Jaworowej w kwocie
wystarczającej na realizację zadania.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje zawarte w piśmie
mieszkańców miasta w sprawie przebudowy ul. Narcyzów. Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek
o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta o ujęcie w budżecie miasta na 2011 rok
dział/rozdział Drogi publiczne w gminie 60016 zadania pn. Przebudowa ul. Narcyzów nr 13÷15
wraz z uzbrojeniem terenu w kanalizację deszczową, w kwocie wystarczającej na realizację
zadania.
Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek o treści: Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta
o przygotowanie na sesję, która odbędzie się dn. 28 października br. projektu uchwały
dotyczącego dokonania zmian w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Tychy przyjętego
Uchwałą Nr 0150/XXXII/724/09 z dnia 25 czerwca 2009 r. o treści: Rewitalizacja obszaru
przylegającego do ulicy Katowickiej pomiędzy ulicami: Lipowa, Świerkowa i Orzechowa.
Sprawozdanie nie zawiera informacji nt. posiedzenia Komisji w miesiącu październiku 2010 r.
Przewodniczący
Komisji Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego
/-/ mgr inż. Józef Twardzik
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Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/……./10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Kultury, Sportu i Turystyki za 2010 r.
W roku 2010 odbyło się 9 posiedzeń Komisji Kultury, Sportu i Turystki V kadencji samorządu
terytorialnego. Na każdym posiedzeniu Przewodniczący stwierdzał quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 19 stycznia 2010 r., ostatnie posiedzenie miało
miejsce w dniu 21 września 2010 r. Dwa posiedzenia były posiedzeniami wyjazdowymi. Komisja
wizytowała: Ośrodek Wypoczynkowy „Paprocany” oraz Stadion Miejski w Tychach przy ul. Edukacji 9.
Skład osobowy Komisji to 10 radnych powołanych Uchwałą Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2006 r. Przewodniczącym Komisji zatwierdzono wybór radnego Klaudiusza
Slezaka Uchwałą Nr 0150/I/10/06 Rady Miasta Tychy na sesji w dniu 30 listopada 2006 r., natomiast
na funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji dokonano wyboru radnego Grzegorza Kołodziejczyka.
Uchwałą Nr 0150/XVII/343/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r. dokonano zmiany składu
osobowego Komisji Kultury, Sportu i Turystyki poprzez wyłączenie radnej Magdaleny Idzik w związku
ze złożoną rezygnacją z pracy w Komisji oraz Uchwałą Nr 0150/XX/414/08 Rady Miasta Tychy z dnia
29 maja 2008 r. dokonano zmiany poprzez wyłączenie ze składu osobowego Komisji radnej
Aleksandry Spisak – Golemo w związku ze złożoną rezygnacją z pracy w Komisji. Następnie w dniu
26 lutego 2009 r. Uchwałą Nr 0150/XXVIII/609/09 Rada Miasta dokonała wyłączenia ze składu
osobowego Komisji radnej Adriany Malcharek – Skergeth w związku ze złożoną rezygnacją z pracy
w Komisji. W dniu 25 czerwca 2009 r. Rada Miasta Uchwałą Nr 0150/XXXII/696/09 dokonała
wyłączenia ze składu osobowego Komisji radnego Michała Gramatyki w związku z wygaśnięciem
mandatu radnego.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
- przedstawienia i omówienia budżetów klubów sportowych: KKS Tychy, GKS Tychy (piłka
nożna), GKS Tychy (hokej), GKS Jachym Tychy,
- prezentacji oraz omówienia koncepcji funkcjonalno – przestrzennej Pasażu Kultury
Andromeda,
- prezentacji i omówienia procesu projektowego z prognozą czasową realizacji inwestycji
pod nazwą – Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem,
- opiniowania sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za rok 2009,
- omówienia stanu przygotowań do Festiwalu Śląska Jesień Gitarowa,
- podsumowania działalności szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w latach 2009/2010
organizowanych przez Stowarzyszenia otrzymujących dotację w ramach konkursu ofert
na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
- zapoznanie się ze stanem realizacji rewitalizacji Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany”.
- wizytacji Stadionu miejskiego w Tychach,
- opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Tychy (9 projektów uchwał, opinia pozytywna).
Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy z 9 posiedzeń. Prezydent Miasta Tychy
udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji.
19 stycznia 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie:
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXVII/606/09 Rady Miasta Tychy z dnia
29 stycznia 2009r.w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy programu „3+ Liczna
Rodzina” wraz z autopoprawką.
 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXIV/777/09 Rady Miasta Tychy z dnia
24 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym, finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego wraz z wniesioną przez Komisję następującą poprawką:
o dopisanie w projekcie uchwały § 2 w brzmieniu: „Zmienić § 4 pkt 1 Załącznika do Uchwały
nr 0150/XXXIV/777/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia
warunków i trybu wspierania, w tym, finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego, który
otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Decyzję o udzieleniu wsparcia, w tym o kwocie
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dotacji podejmuje Prezydent Miasta Tychy, w tym celu powołując Komisję”. Dotychczasowe
numery § 2 i 3 otrzymują nową numerację, odpowiednio 3 i 4.
Komisja zapoznała się z budżetami przedstawionymi przez kluby sportowe: GKS Tychy (hokej)
oraz GKS (piłka nożna).
28 stycznia 2010 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja wycofała zgłoszoną na posiedzeniu w dniu
19 stycznia br. poprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXIV/777/09 Rady
Miasta Tychy z dnia 24 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym,
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego, a następnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXIV/777/09 Rady Miasta Tychy z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym, finansowego, rozwoju sportu
kwalifikowanego wraz z przedstawioną przez Prezydenta Miasta Tychy autopoprawką.
16 lutego 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą koncepcji programowo
– funkcjonalną w związku ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń kina Andromeda położonego
w budynku przy ul. Batorego 22 – 28 w Tychach.
Komisja zapoznała się z planem półrocznym dochodów i wydatków budżetu Górniczego Klubu
Sportowego Tychy na okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r. i przyjęła do wiadomości.
16 marca 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie:
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum
Kultury w Tychach za rok 2009.
 Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego
w Tychach za rok 2009.
 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację członkowstwa w Stowarzyszeniu
Gmin i Powiatów „Śląsk – Beskidy”.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą procesu projektowego z prognozą czasową realizacji
inwestycji pod nazwą „Modernizacja Stadionu Miejskiego wraz z wyposażeniem” i przyjęła
do wiadomości.
Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Tychy o zakup i montaż wyposażenia sali gimnastycznej
w III LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Tychach do realizacji zajęć z piłki siatkowej.
20 kwietnia 2010 r. – obecnych 5 radnych (I cześć) oraz 29 kwietnia 2010 r. – obecnych 6
radnych (II część).
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie
z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok w przedmiocie działania Komisji.
Ponadto Komisja przyjęła pozytywnie jednogłośnie sprawozdanie z prac Komisji Kultury, Sportu
i Turystyki za 2009 rok.
18 maja 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XXXII/715/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.
w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. „Tyskie Orły” dla uczniów mających znaczące
osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości
lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
miasta Tychy pn. „Tyskie Orły”.
Ponadto Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację z aktualnego stanu przygotowań
do13 Międzynarodowego Festiwalu „Śląska Jesień Gitarowa”.
15 czerwca 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
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Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informacje dotyczące szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży w latach 2009/2010 organizowanych przez Stowarzyszenia otrzymujących dotację
w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej, sportu
i rekreacji z uszczegółowieniem działalności szkółek piłkarskich.
Komisja zapoznała się z propozycją wprowadzenia wśród rodziców, trenerów tyskich szkółek
Programu RESPECT w Angielskiej Federacji Piłkarskiej.
Komisja zapoznała się z projektem szkolenia i edukacji młodych piłkarzy w Tychach w oparciu
o istniejące kluby piłkarskie w Tychach.
Komisja wnioskuje do Prezydenta Miasta Tychy o wyposażenie Lodowiska w Tychach
w ruchome bandy – układane na lodzie ograniczniki z tworzywa sztucznego, niezbędne
w szkoleniu najmłodszych hokeistów.
Komisja przekazała do Prezydenta Miasta plan pracy Komisji na II półrocze 2010 roku przyjęty
na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2010 roku.
23 sierpnia 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 Projekt uchwały w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy odkrytego basenu
w Tychach (za – 2 radnych, przeciw – 1 radny, wstrzymało się – 2 radnych).
Komisja wizytowała Ośrodek Wypoczynkowy Paprocany oraz zapoznała się z pracami wykonanymi
w ramach rewitalizacji niniejszego Ośrodka.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Stowarzyszenia Sportowego OKS JUW-e w Tychach –
Jaroszowicach w sprawie remontu boiska przy ul. Sportowej 6. Komisja skierowała pismo
do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym
z kopią do wiadomości Komisji oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy.
Komisja zapoznała się pismem Klubu Sportowego „Rodakowski” Tychy w sprawie bezpłatnego
korzystania z Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Piłsudskiego 20 w Tychach. Komisja skierowała
pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o pozytywne rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi
zainteresowanym z kopią do wiadomości Komisji.
21 września 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały
w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXII/717/09 Rady Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2009 r.,
w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2009-2015”.
Komisja wizytowała Stadion Miejski w Tychach przy ul. Edukacji 9.
Sprawozdanie nie zawiera informacji nt. posiedzenia Komisji w miesiącu październiku 2010 r.
Przewodniczący
Komisji Kultury, Sportu i Turystyki
/-/ mgr Klaudiusz Slezak
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Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/……./10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia za 2010 rok.
W roku 2010 odbyło się 9 posiedzeń Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia V kadencji
samorządu terytorialnego. Na każdym posiedzeniu Przewodnicząca stwierdzała quorum pozwalające
na podejmowanie prawomocnych decyzji. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 18 stycznia 2010 r.,
natomiast ostatnie posiedzenie odbyło się w dniu 20 września 2010 r.
Skład osobowy Komisji to 5 radnych powołanych Uchwałą Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2006 r. W dniu 25 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 0150/XXXII/696/09 Rada Miasta
dokonała odwołania radnego Michała Gramatyki w związku z wygaśnięciem mandatu radnego.
Natomiast w dniu 27 sierpnia 2009 r. Uchwałą Nr 0150/XXXIII/731/09 Rada Miasta dokonała
włączenia do składu osobowego Komisji radnej Karoliny Chemicz w związku ze złożonym akcesem
do pracy w komisji. Uchwałą Nr 0150/XXXVIII/839/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. Rada Miasta dokonała
włączenia do składu osobowego Komisji radnego Michała Rozkosznego w związku ze złożonym
akcesem do pracy w komisji. Ponadto Uchwałą Nr 0150/XL/892/10 Rady Miasta Tychy z dnia 25
lutego 2010 roku Rada Miasta dokonała wyłączenia ze składu osobowego Komisji radnego Damazego
Ćwikowskiego w związku ze złożoną rezygnacją z pracy w Komisji.
Funkcję Przewodniczącej Komisji sprawuje radna Urszula Paździorek – Pawlik, natomiast
funkcję Zastępcy Przewodniczącej Komisji radna Alicja Madejska.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
- sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego za 2009 rok,
- sprawozdania z działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach,
- omówienia tematu dotyczącego zabezpieczenia medycznego mieszkańców miasta Tychy
w świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego oraz ratownictwa medycznego roku
2010,
- sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za 2009 rok,
- sprawozdania z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2009 roku,
- oceny zagrożeń alkoholizmem i narkomanią młodzieży w Tychach, porównanie lat 2008
i 2009,
- sprawozdania z realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez
gminę w 2009 roku,
- omówienia tematu dotyczącego profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych
przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia skierowane do mieszkańców miasta
Tychy w 2009 roku,
- analizy wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok w przedmiocie działania Komisji,
- sprawozdania z działalności Izby Wytrzeźwień za 2009 rok,
- podsumowania akcji „Zima” 2009/2010,
- sprawozdania z działalności Noclegowni Miejskiej w Tychach za 2009 rok,
- omówienia realizacji Uchwały Nr 0150/XVIII/397/08 Rady Miasta Tychy z dnia 27 marca 2008
r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci i młodzieży
na terenie gminy Tychy,
- raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy za rok 2009,
- oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Tyskiego-Grodzkiego za 2009 rok,
- debaty na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych zwanych
„dopalaczami”, w wyniku której Komisja postanowiła wystąpić do Rady Miasta z projektem
uchwały w sprawie apelu o przyjęcie i wprowadzenie w trybie pilnym przepisów prawa, które
uniemożliwią handel substancjami psychoaktywnymi zawartymi w „dopalaczach”,
- opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Tychy (23 projektów uchwał – opinia pozytywna
oraz 1 projekt uchwały – opinia negatywna).
Komisja przekazała wnioski do Prezydenta Miasta Tychy z 9 posiedzeń.
Prezydent Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie złożone wnioski i pisma.
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18 stycznia 2010 r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 0150/XXXV/803/2009 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach i przekazanie zadań likwidowanego szpitala
niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpital Miejski Spółka z o. o. w Tychach
(za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich
Górach w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach
przy ul. Pyskowickiej 47-51 (za – jednogłośnie).
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Schroniska dla Zwierząt
w Tychach i przyjęła do wiadomości.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą zabezpieczenia medycznego mieszkańców miasta
w świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia szpitalnego oraz ratownictwa medycznego
przedstawioną przez Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Tychach, Dyrektora
Szpitala Miejskiego w Tychach oraz Kierownika Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Właścicieli pawilonów handlowych przy ul. Dębowej
w Tychach w sprawie sposobu prowadzenia nielegalnej działalności handlowej. Komisja udzieliła
odpowiedzi na przedmiotowe pismo zainteresowanym i Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy.
15 lutego 2010 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:


Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr 0150/XXXVI/826/09 Rady Miasta Tychy z dnia
26 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok
(za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 0150/XXXV/803/2009 Rady Miasta Tychy
z dnia 27 października 2009 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej Szpital Miejski w Tychach i przekazanie zadań likwidowanego szpitala
niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Szpital Miejski Spółka z o. o. w Tychach
(za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0150/569/2001 Rady Miasta Tychy z dnia
25 stycznia 2001 r. w sprawie lokalizacji targowisk miejskich i określenia zasad
oraz warunków prowadzenia handlu na tych targowiskach (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXVI/683/05 Rady Miasta Tychy z dnia
30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich w Tychach (za – jednogłośnie).
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
i przyjęła do wiadomości.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii w 2009 roku i przyjęła do wiadomości.
Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą oceny zagrożeń alkoholizmem i narkomanią młodzieży
w Tychach w porównaniu do lat 2008 i 2009, którą przyjęła do wiadomości.
Komisja zapoznała się z wnioskiem N.Z.O.Z. Medico s.c. w Tychach w sprawie podjęcia działań
na rzecz prac modernizacyjnych w Przychodni przy ul. Narcyzów 24. Komisja skierowała pismo
do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym
z kopią do wiadomości Komisji.
Komisja zapoznała się z treścią wniosku Rady Osiedla „Karolina” w Tychach w sprawie zmiany ulicy
Różyckiego na osiedlu „K” na inną nazwę rozpoczynającą się na literę „k”. Komisja udzieliła
odpowiedzi na przedmiotowe pismo zainteresowanym, Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury
Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Tychy, Zastępcy Prezydenta Miasta Tychy
ds. Gospodarki Przestrzennej oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy.
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15 marca 2010 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie
z realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez gminę w 2009 roku.
Komisja zapoznała się
z informacją dotyczącą profilaktycznych programów zdrowotnych
finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia, którą przyjęła
do wiadomości.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana H
K
w sprawie porządku i czystości
w mieście Tychy.
Komisja skierowała pismo do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie
odpowiedzi zainteresowanemu z kopią do wiadomości Komisji oraz Przewodniczącemu Rady Miasta
Tychy.
19 kwietnia 2010 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok w przedmiocie działania
Komisji (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie: zmian w statucie samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej Żłobek Miejski w Tychach, zatwierdzonego uchwałą Nr 0150/XV/330/03 Rady
Miasta Tychach z dnia 18 grudnia 2003 r. (za – jednogłośnie).
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Izby Wytrzeźwień
w Tychach za 2009 rok.
Komisja przyjęła pozytywnie, jednogłośnie sprawozdanie z prac Komisji Porządku Publicznego
i Zdrowia za 2009 rok.
Komisja zapoznała się z treścią pisma Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w sprawie jednoosobowych dyżurów pielęgniarskich. Komisja przychyliła się pozytywnie
do przedmiotowego apelu i wniosła do Przewodniczącego Rady Miasta Tychy o poinformowanie
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach o stanowisku Komisji.
Komisja zapoznała się z treścią skargi Państwa T
iA
F
na działalność lokali
gastronomicznych skutkującą zakłócaniem porządku na Placu Św. Anny w Tychach. Komisja udzieliła
odpowiedzi na przedmiotową skargę zainteresowanym i Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy.
17 maja 2010 r. – obecnych 4 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie likwidacji Samodzielnego
Publicznego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej
Szpitala
im.
Prof.
Emila
Michałowskiego
w Katowicach (za – jednogłośnie).
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą przebiegu „Akcji Zimowej”
w sezonie 2009/2010 prowadzonej przez Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności Noclegowni Miejskiej
w Tychach za okres jesienno zimowy 2009 - 2010.
Komisja wnioskowała do Prezydenta Miasta Tychy o wystąpienie do właściciela drogi łączącej
ul. Beskidzką z ul. Towarową (pierwszy zjazd oznakowany – „Centrum”). Całkowicie zniszczona
nawierzchnia z dużymi dziurami jest nieprzejezdna. Użytkownicy drogi przypisują własność powyższej
drogi gminie. Komisja wnioskuje o przekazanie wniosku również do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego w Tychach.
Komisja zapoznała się z pismem i ze sprawą Pani E Rz
–K
dotyczącą przyznania środków
finansowych na rehabilitację niepełnosprawnego dziecka. Komisja przychyliła się pozytywnie
do prośby i zawnioskowała do Prezydenta Miasta Tychy o wyrażenie zgody na przyznanie 60 godzin
rewalidacyjnych terapii metodą Tomatisa dla autystycznego dziecka w SOTS w Tychach, a Starosta
Bieruńsko–Lędziński wyraził zgodę na finansowanie.
14 czerwca 2010 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko
– Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki
Paliatywnej – Dom Sue Ryder w Bydgoszczy (za – jednogłośnie).
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Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Tychy (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta Tychy
(za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 0150/659/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku
w sprawie zasad korzystania z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy
(zmienionej uchwałą Nr 0150/XLIX/935/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku) (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie
miasta Tychy (za – jednogłośnie).
Komisja dyskutowała na temat projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta
Tychy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Jednakże Komisja nie zajęła stanowiska
w formie opinii wobec faktu równej ilości głosów za i przeciw, co skutkowało nieważnością głosowania.
Wynik głosowania był następujący: za – 1 radny, przeciw – 1 radny, wstrzymujących się – 3 radnych.
Komisja dokonała omówienia realizacji Uchwały Nr 0150/XVIII/397/08 Rady Miasta Tychy z dnia
27 marca 2008 r. w sprawie upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród dzieci
i młodzieży na terenie gminy Tychy.
Komisja zapoznała się z protestem mieszkańców ul. Powstańców w Tychach w sprawie umieszczenia
na ul. Powstańców znaku zakazu parkowania. Komisja po zapoznaniu się z opinią przedstawiciela
Komendy Miejskiej Policji w Tychach w przedmiotowej sprawie i skierowania pismo do Prezydenta
Miasta Tychy z prośbą o skierowanie wniosku do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
przy Wydziale Komunikacji w Tychach, celem oceny i realizacji, jak również udzielenia odpowiedzi
zainteresowanym z kopią do wiadomości Komisji oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy.
Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ulicy
Świerkowej w Tychach. Przedmiotowy temat omawiany był przez Komisję Inicjatyw Lokalnych
i Ładu Przestrzennego Radny Miasta Tychy. Ponadto Komisja otrzymała odpowiedź Dyrektora
Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach informującą, iż rozpoczęcie jakichkolwiek działań
w celu przebudowy ul. Świerkowej uwarunkowane jest wprowadzeniem zadania do budżetu miasta
na rok 2011 pod nazwą „Przebudowa ulicy Świerkowej”. Komisja udzieliła odpowiedzi
na przedmiotowy wniosek zainteresowanym i Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy.
Komisja zapoznała się z wnioskiem mieszkańców ul. Batorego w sprawie likwidacji przekaźnika
komórkowego zamontowanego przy ul. Bibliotecznej w Tychach. Komisja skierowała pismo
do Prezydenta Miasta Tychy z prośbą o rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi zainteresowanym
z kopią do wiadomości Komisji oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Tychy.
Komisja przekazała plan pracy na II półrocze 2010 roku przyjęty na posiedzeniu w dniu 14 czerwca
2010 roku.
24 czerwca 2010 r. – obecnych 3 radnych.
Na
przedmiotowym
posiedzeniu
Komisja
pozytywnie
zaopiniowała
projekt
uchwały
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 0150/XXXV/803/2009 Rady Miasta Tychy z dnia 29 października
2009 r. w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Szpital Miejski
w Tychach i przekazanie zadań likwidowanego szpitala niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej
Szpital Miejski Spółka z o. o. w Tychach (za – jednogłośnie).
24 sierpnia 2010 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego
w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska
w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12 (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich
do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Tychy (za – jednogłośnie).
Komisja zapoznała się z raportem stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy za
rok 2009 i przyjęła do wiadomości.
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Komisja dyskutowała na temat nadania nazw dla nowopowstałych dwóch rond na terenie miasta
Tychy. Komisja uznała, iż koniecznym do podjęcia stanowiska są propozycje przedstawione przez
jednostki pomocnicze miasta Tychy tj.: „Honorata”, „Żwaków” i „Żwaków – Suble”.
Komisja dokonała omówienia pisma Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych będące stanowiskiem
w sprawie konkursów na stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Komisja
uznała, iż przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 19 sierpnia 1998r.
o konkursach na niektóre stanowiska kierownicze dokładnie określają w jakich przypadkach
przedstawiciele Izby Pielęgniarek i Położnych powoływani są do składu Komisji Konkursowej. Ponadto
jedynym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski, dla którego miasto Tychy było organem
założycielskim z dniem 1 lipca 2010 r. stał się Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy na wniosek Komisji
z posiedzenia w dniu 14 czerwca 2010r. w sprawie likwidacji strefy zakazu postoju w rejonie
ulic: Powstańców, Żurawiej, Sokolej, Kukułczej i Słowiczej i przyjęła do wiadomości.
Komisja zapoznała się z wnioskiem Pana L
D
w sprawie uciążliwości lokatorów
zamieszkałych przy ul. O. Bocheńskiego 17. Uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Straży
Miejskiej i Policji wyrazili wolę zainteresowania się tym problemem. Przewodnicząca Komisji
poinformowała, iż odbyła rozmowę z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta
i uzyskała zapewnienie o podjęciu próby polubownego zakończenia sporu, a mianowicie
zaproponowano Państwu W
zamianę mieszkania i uwolnienia pozostałych lokatorów
od uciążliwości sąsiadów.
Komisja zapoznała się z odpowiedzią Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i podzieliła
powyższą opinię w temacie.
30
Komisja wnioskuje o wyznaczenie osoby przeprowadzającej dzieci przez jezdnię w godzinach od 7
00
do 8 , co zapewni bezpieczeństwo dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej nr 36.
Komisja przyjęła odpowiedź na wniosek z posiedzenia w dniu 14 czerwca br. w sprawie likwidacji
przekaźnika telefonii komórkowej zamontowanego przy ul. Bibliotecznej w Tychach.
Komisja przyjęła wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad Komisji zaplanowanej
na dzień 20 września 2010r. tematu: Sprzedaż „dopalaczy” w mieście.
20 września 2010 r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja pozytywnie zaopiniowała:
 Projekt uchwały w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie
likwidacji Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
i zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Tychy (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Izba Wytrzeźwień
w Tychach (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień
w Tychach (za – jednogłośnie).
 Projekt uchwały w sprawie połączenia jednostki budżetowej pod nazwą Miejskie Schronisko
dla Zwierząt w Tychach oraz jednostki budżetowej pod nazwą Izba Wytrzeźwień w Tychach
z jednostką budżetową pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach
(za – 3 radnych, przeciw – 0, wstrzymujących się – 2 radnych).
Komisja dyskutowała na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem środków psychoaktywnych
zwanych „dopalaczami”. Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta z projektem uchwały w sprawie
apelu o przyjęcie i wprowadzenie w trybie pilnym przepisów prawa, które uniemożliwią handel
substancjami psychoaktywnymi zawartymi w „dopalaczach” oraz wnioskiem:
Komisja zawnioskowała do Prezydenta Miasta Tychy o przystąpienie do kampanii edukacyjnej
na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych zawartych w tzw.
„dopalaczach”. Zakres i program kampanii powinien uwzględniać sugestie i propozycje osób
kompetentnych w dziedzinie uzależnień jak pedagogów oraz lekarzy biorących udział w debacie
podczas Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 20 września 2010 r.
Komisja zapoznała się i przyjęła do wiadomości informację dotyczącą oceny stanu bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu tyskiego-grodzkiego za 2009 rok, przedstawioną przez Zastępcę Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach.
Komisja zapoznała się z protestem mieszkańców w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół nr 3
w Tychach przy ul. Nowokościelnej 11 w mieszkania komunalne. Ponadto Komisja, jak również
obecni podczas posiedzenia mieszkańcy, zapoznali się z informacją udzieloną przez Zastępcę
Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych w powyższej sprawie.
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Komisja rozpatrzyła pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w sprawie
kontynuacji tematu dotyczącego konkursów na stanowiska kierownicze w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej, omawianego na posiedzeniu Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu
24 sierpnia 2010 r. Komisja po udzieleniu odpowiedzi do Przewodniczącej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uznała temat za zrealizowany.
Sprawozdanie nie zawiera informacji nt. posiedzenia Komisji w miesiącu październiku 2010 r.
Przewodnicząca
Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia
/-/ lek. med. Urszula Paździorek – Pawlik
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Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/……../10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w 2010 roku.
W roku 2010 zorganizowano 9 posiedzeń Komisji, w tym 2 wyjazdowe. Przewodnicząca Komisji:
Aleksandra Spisak - Golemo - powołana uchwałą Nr 0150/I/10/06 z dnia 30 listopada 2006r. Skład
osobowy Komisji (V Kadencja): 7 radnych, powołanych uchwałą Nr 0150/III/32/07 zmieniającą
uchwałę nr 0150/I/9/06 z dnia 30 listopada 2006r oraz uchwałą Nr 0150/XXXIV/767/09 z dnia 24
września 2009r. Na każdym posiedzeniu Przewodnicząca stwierdzała quorum pozwalające na
podejmowanie prawomocnych decyzji.
Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 21 stycznia 2010r., a ostatnie 21 października 2010r.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem jej działania dotyczyła: wypracowania polityki społecznej
miasta w zakresie oświaty oraz spraw społecznych, a także określenia sposobów jej realizacji,
opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w przedmiocie działania Komisji, współdziałanie
z jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się sprawami oświaty oraz sprawami społecznymi, które
działają na terenie miasta. Opiniowanie projektów uchwał w zakresie wydatków budżetowych
dotyczących oświaty oraz pomocy społecznej. Występowanie do Rady Miasta i Prezydenta Miasta z
wnioskami w sprawach objętych działaniem Komisji. Opiniowanie rozwiązań organizacyjnych oraz
nadzorowanie gospodarki środkami finansowymi przez placówki oświatowe i zakłady opieki
społecznej. Monitorowanie pracy instytucji pomocy społecznej oraz instytucji oświatowych.
Rozpatrywanie postulatów mieszkańców dotyczących pomocy społecznej i oświaty.
Posiedzenie w dniu 21 stycznia 2010r.
Temat Komisji :
1. Prezentacja doświadczeń pierwszego roku działalności Centrum Integracji Społecznej
w Tychach.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 6 projektów uchwał.
Posiedzenie w dniu 18 lutego 2010r.
Temat Komisji:
1. Kształcenie ustawiczne dorosłych, jako forma aktywizacji osób bezrobotnych w odniesieniu do
potrzeb pracodawców.
2. Komisja zaopiniowała pozytywnie 5 projektów uchwał.
Posiedzenie w dniu 18 marca 2010r.
Temat Komisji:
1. Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży w kontekście zadań oświatowych.
2. Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychach.
3. Komisja zaopiniowała pozytywnie 7 projektów uchwał.
XLVII Posiedzenie , złożone z II części w dniu 15 kwietna 2010r. oraz 29 kwietnia 2010r.
Temat Komisji
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za 2009r.
W wyniku głosowania Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie,
w przedmiocie działania Komisji.
2. Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji Oświaty i Spraw Społecznych za 2009 rok.
Posiedzenie w dniu 20 maja 2010r. (wyjazdowe) - wizytacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Tychach.
Temat Komisji:
1. Ocena stanu realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w mieście Tychy.
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2. Komisja przyjęła Sprawozdanie z realizacji Programy
z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2009.
3. Komisja pozytywnie zaopiniowała 3 projekty uchwał.

Współpracy

Miasta

Tychy

Posiedzenie w dniu 17 czerwca 2010r.
Temat Komisji:
1. Wdrożenie zamian wynikających z reformy oświaty w Tychach.
2. Komisja pozytywnie zaopiniowała 8 projektów uchwał.
3. Komisja przyjęła plan pracy na II półrocze 2010r.
Posiedzenie w dniu 28 sierpnia 2010r.
Komisja zaopiniowała pozytywnie 3 projekty uchwał.
Posiedzenie w dniu 16 września 2010r.(wyjazdowe) - wizytacja Szkoły Podstawowej nr 36
w Tychach.
Temat Komisji:
1. Programy rozwojowe szkół podstawowych i gimnazjów realizowane w ramach nowych
projektów współfinansowanych przez Europejki Fundusz Spójności.
2. Komisja pozytywnie zaopiniował 1 projekt uchwały.
Sprawozdanie nie zawiera informacji na temat posiedzenia Komisji w miesiącu październiku 2010r.
Przewodnicząca
Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
/-/ mgr Aleksandra Spisak - Golemo
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Załącznik Nr 6 do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/……../10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.
Sprawozdanie z prac Komisji Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska
za okres od 01 stycznia 2010 r. do 30 września 2010r.

W przedmiotowym okresie odbyło się 10 posiedzeń Komisji. Na każdym posiedzeniu Przewodniczący
stwierdzał quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.
Skład osobowy Komisji: 7 radnych powołanych uchwałą Nr 0150/I/9/06 Rady Miasta Tychy
z dnia 30 listopada 2006 r. z późń. zm.
Funkcję Przewodniczącego Komisji pełnił radny Krzysztof Tomaszczyk, a funkcję Zastępcy
Przewodniczącego radny Sławomir Sobociński, którzy zostali powołani uchwałą Nr 0150/I/10/06 Rady
Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006r. z późń. zm.
Tematyka posiedzeń, zgodnie z przedmiotem działania Komisji dotyczyła w szczególności:
 Gospodarowania drzewostanem w mieście
 Działalności zakładu KOMAGRA i pracami prowadzącymi do zmniejszenia uciążliwości
związanych z jego pracą
 Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za rok 2009:
o Wydziału Realizacji i Przygotowania Inwestycji,
o Miejskiego Zarząd Komunikacji,
o Miejskiego Zarząd Budynków Mieszkalnych,
o Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
o Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Tychy,
 Sprawozdania MZUiM z prac realizowanych w pierwszym półroczu 2010.
 Oceny wykonania budżetu za I półrocze 2010r.:
o Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
o Wydział Komunalny Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
o Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,
o Miejski Zarząd Komunikacji,
o Miejski Zarząd Ulic i Mostów.
Komisja opiniowała 24 projekty uchwał Rady Miasta Tychy: 23 projekty zaopiniowała pozytywnie,
1 projekt zaopiniowała negatywnie. Ze swych posiedzeń Komisja przekazała wnioski do Prezydenta
Miasta Tychy. Prezydent Miasta Tychy udzielił odpowiedzi na wszystkie wnioski i pisma Komisji.
20 stycznia 2010r. – obecnych 7 radnych
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwały Rady Miasta
Tychy w sprawie:
 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego odprowadzania
ścieków
 zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Tychy” na okres
od dnia 1 marca 2010 do dnia 28 lutego 2011 roku
Komisja zapoznała się z gospodarowaniem drzewostanem w mieście, w szczególności tematyką
wycinek i pielęgnacji drzew.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęte jednogłośnie wnioski o treści:
 „Wniosek o montaż lustra ułatwiającego wyjazd z ulicy Polnej” autorstwa radnego Piotra
Dulskiego
 „Wnioskuję o udzielenie informacji odnośnie umowy serwisu na oświetlenie uliczne
w Tychach – jakie czasy usunięcia usterek podane są w umowie, jeżeli jest to możliwe proszę
o udostępnienie zapisów umowy” autorstwa radnego Krzysztofa Tomaszczyka

25

Data wygenerowania dokumentu: 2022-08-17 3:05:56

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=9505

10 lutego 2010r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się z działalnością zakładu KOMAGRA
i pracami prowadzącymi do zmniejszenia uciążliwości związanych z pracą zakładu.
10 marca 2010r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów za rok 2009.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęte jednogłośnie wnioski o treści:
 „Wnioskuję o ujęcie w planach MZUiM na 2010r. – wykonanie nawierzchni ulicy Albatrosów”
autorstwa radnego Sławomira Sobocińskiego
 „Na prośbę mieszkańców proszę o wykonanie oświetlenia na ul. Albatrosów” autorstwa
radnego Sławomira Sobocińskiego
 „Wnioskuję o przebudowę przejścia obok szkoły nr 35. Przejście to jest niebezpieczne tzn.
stopnica wychodzi ponad stopień. Ponadto przejście zostało zamknięte parkingiem a obejście
jest także w złym stanie. Finansowanie, reszta po przetargu na remont szkoły” autorstwa
radnego Jerzego Sienickiego
 „Wnioskuję o doprowadzenie do właściwego stanu posadzki na terenie targowiska miejskiego
przy ul. Katowickiej (przy potoku Tyskim)” autorstwa radnego Stefana Moćko
 „Komisja wnioskuje o informację, jakie remonty doraźne do wykonania planowane są w SP
11” autorstwa radnego Krzysztofa Tomaszczyka
25 marca 2010r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania
ścieków z dzielnicy Osada, z części będących własnością Regionalnego Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej S.A. sieci kanalizacyjnych zlokalizowanych w dzielnicach: Zwierzyniec, Jaroszowice,
Mąkołowiec, Urbanowice oraz w zakresie kanalizacji sanitarnej wytworzonej w ramach projektu
”Gospodarka Ściekowa w Tychach” na okres od dnia 10.05.2010r. do 30.06.2010r.
14 kwietnia 2010r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Tychy za
rok 2009 w zakresie będącym przedmiotem działania Komisji.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęty jednogłośnie wniosek o treści: „Wnioskuję
o bezzwłoczne przystąpienie do wykonania chodników przylegających do budynków na Osadzie
Fabrycznej” autorstwa radnego Józefa Twardzika.
12 maja 2010r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie:
 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
 zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych w Gminie
Tychy na lata 2010 – 2012.
 zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tychy” na
okres od dnia 1 lipca 2010 do dnia 30 czerwca 2011 roku.
Komisja zapoznała się z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Tychy.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęte jednogłośnie wnioski:
 w sprawie zmiany projektu ulicy Przepiórek autorstwa radnego Sławomira Sobocińskiego.
 w sprawie podjęcia działań w celu ograniczenia prędkości na ulicy Mąkołowskiej autorstwa
radnego Sławomira Sobocińskiego
 w sprawie wymiany nawierzchni ulicy Skowronków w ramach remontów dróg autorstwa
radnego Sławomira Sobocińskiego
 w sprawie pilnego rozpoczęcia przebudowy ul. Urbanowickej na odcinku ul. Przemysłowa –
tory PKP na który wydana jest decyzja, a po otrzymaniu decyzji na kolejny odcinek tory PKP –
ul. Główna – rozpoczęcie kolejnego etapu prac autorstwa radnego Krzysztofa Tomaszczyka
9 czerwca 2010r. – obecnych 6 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie:
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określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, na terenie miasta Tychy.
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tychy.
zmiany uchwały Nr 0150/659/2001 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie zasad korzystania
z obszarów zieleni miejskiej położonych na terenie miasta Tychy (zmienionej uchwałą Nr
0150/XLIX/935/06 z dnia 31 sierpnia 2006 roku)
nadania skwerowi przylegającemu do pomnika ku czci poległych Powstańców Śląskich
w Tychach-Czułowie nazwy Skwer imienia Powstańców Śląskich

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem MZUiM z prac realizowanych w I półroczu 2010 r.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęte jednogłośnie wnioski o treści:
 „Komisja wnioskuje do Pana Prezydenta o przedstawianie warunków umowy użytkowania
Jeziora Paprocańskiego przez P.Z.W. oraz możliwości rozwiązania tej umowy przez terminem
jej wygaśnięcia” autorstwa radnego Marcina Rogali
 „Proszę o podjęcie działań przedstawionych w odpowiedzi na wniosek złożony 10 marca
2010r. na KIMiOŚ, dotyczących wykonania ulicy Albatrosów. MZUiM zadeklarował wykonanie
projektu ulicy, aby móc przystąpić do jej wykonania w 2011 roku” autorstwa radnego
Sławomira Sobocińskiego
 „Wnioskuję o sprawdzenie prawidłowego, pod względem zastosowania odpowiednich
technologii oraz sztuki budowlanej, wykonania nawierzchni na ulicy Szczyglej” autorstwa
radnego Sławomira Sobocińskiego
24 czerwca 2010r. – obecnych 5 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie:
 zmiany uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XXXVIII/860/09 z dnia 11 grudnia 2009 roku
w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Tychy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego
z tytułu zakupu usług komunikacji trolejbusowej
 podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
Spółki Akcyjnej w Tychach
 utworzenia skweru imieniem „Powstańców Śląskich” przy ul. Katowickiej przylegającego do
pomnika ku czci poległych Powstańców Śląskich
25 sierpnia 2010r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie:
 zmiany uchwały nr 0150/V/129/07 z dnia 29 marca 2007r. w sprawie uchwalenia wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Tychy
 zmiany uchwały nr 0150/XXXIV/644/05 Rady Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2005r. w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta
Tychy
(z późniejszymi zmianami).
 zmiany w wieloletnim palnie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2009–2013 zatwierdzonym Uchwałą Nr 0150/XXXV/808/09 Rady
Miasta Tychy z dnia 29 października 2009r.
 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej Spółki Akcyjnej w Tychach
 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do kategorii dróg
powiatowych na terenie miasta Tychy.
Komisja zaopiniowała negatywnie projekt uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie podjęcia działań
zmierzających do budowy odkrytego basenu w Tychach.
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności TTBS Sp. z o.o. w roku 2009 i w I półroczu
2010
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Komisja zaproponowała nazwy: „20-lecia Samorządu” i „pamięci Senator Krystyny Bochenek” dla
nowopowstałych dwóch rond na terenie miasta Tychy.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęte jednogłośnie wnioski o treści:
 „Zabezpieczyć w budżecie miasta Tychy na 2011 r. niezbędną kwotę na przebudowę
przepustu na ul. Borowej nad potokiem Żwakowskim” autorstwa radnego Stefana Moćko
 „Wnioskuję o stworzenie miejsc parkingowych przy budynku al. Bielskiej 90-96, przy
ewentualnym przesunięciu lub likwidacji przystanku komunikacji miejskiej. Proszę o
odpowiedź także dla Pana Rz
” autorstwa radnego Sławomira Sobocińskiego
22 września 2010r. – obecnych 7 radnych.
Na przedmiotowym posiedzeniu Komisja zaopiniowała pozytywnie projekty uchwały Rady Miasta
Tychy:
 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Śródmieście” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Tychach
 w sprawie pozytywnego zaopiniowania zbycia udziałów posiadanych przez Gminę Tychy
w kapitale zakładowym „KEM- Tyskie Drogi” Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
w Tychach
 zmieniającej uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych i zaliczenia ich do
kategorii dróg powiatowych na terenie miasta Tychy
Komisja zapoznała się ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za I półrocze 2010r.:
 Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji,
 Wydziału Komunalnego Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych,
 Miejskiego Zarządu Komunikacji,
 Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów.
Ponadto Komisja skierowała do Prezydenta Miasta przyjęte jednogłośnie wnioski o treści:
 „Komisja wnioskuje do Pana Prezydenta o zabezpieczenie środków w budżecie miasta na rok
2011, niezbędnych na modernizację skrzyżowania ulic: Bocheńskiego, Hlonda, Boczna”
autorstwa radnego Marcina Rogali.
 „Wnioskuję o montaż znaków skrzyżowanie równorzędne na ulicy Mąkołowskiej. Znaki takie
zamontowano przy ulicy Powstańców, zamontowanie w/w znaków przy ulicy Mąkołowskiej jest
bardziej zasadne ze względu na charakter tej drogi” autorstwa radnego Sławomira
Sobocińskiego.
 „Wnioskuję o montaż tzw. luster naprzeciw wyjazdów z posesji przy ulicy Mikołowska 109 i
111. Po przebudowie ulicy mieszkańcy tych posesji mają znacznie utrudniony wyjazd”
autorstwa radnego Sławomira Sobocińskiego.
 „Wnioskuję o umieszczenie w planie modernizacji sieci wodociągowej wymianę wodociągów
przy ulicy Jaskółczej, Szpakowej, Kormoranów” autorstwa radnego Sławomira Sobocińskiego.
Sprawozdanie nie zawiera informacji nt. posiedzenia Komisji w miesiącu październiku 2010 r.
Przewodniczący
Komisji Infrastruktury Miejskiej
i Ochrony Środowiska
/-/ mgr inż. Krzysztof Tomaszczyk
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Załącznik Nr 7 do Uchwały
Nr 0150/XLVIII/1070/10
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 października 2010 r.

Sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w 2010 roku
1. W roku 2010, w ww. okresie roku Komisja Rewizyjna odbyła 10 posiedzeń.
2. W skład Komisji, zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym – art. 18a ust.
2 – weszli przedstawiciele wszystkich klubów funkcjonujących w Radzie. Skład
Komisji zatwierdzony został Uchwałą Nr 0150/I/9/06 z dnia 30 listopada 2006 roku (z
późn. zm.).
3. W dniu 25 czerwca 2009 r. Uchwałą Nr 0150/XXXII/729/09 Rada Miasta dokonała
odwołania radnego Zygmunta Marczuka z funkcji Sekretarza Komisji Rewizyjnej,
zgodnie z wnioskiem radnego. Zgodnie z Uchwałą Nr 0150/XXXIII/734/09 Rady
Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 r. funkcję Sekretarza Komisji objął radny
Krzysztof Tomczyk.
4. Plan pracy i kontroli Komisji na 2010 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta
NR 0150/XXXVIII/841/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia planu pracy i
kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
5. Zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miasta Tychy planem pracy i kontroli Komisji
na rok 2010, Komisja upoważniona została do:
 Przeprowadzania
czynności
kontrolnych
będących
następstwem
skarg
rozpatrywanych w trybie art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego i
przedstawiania ich wyników Radzie Miasta, celem akceptacji. Wyniki
z przeprowadzonych czynności kontrolnych będących następstwem złożonych skarg,
przedkładano Radzie Miasta, celem akceptacji.
 Kontroli wykonania budżetu miasta Tychy za 2009 rok.
 Kontroli działalności Izby Wytrzeźwień w Tychach.
Sprawozdanie w powyższej sprawie przedstawione zostało Radzie Miasta na sesji
w dniu 29 kwietnia 2010 r.
Sprawozdanie nie zawiera informacji nt. posiedzenia Komisji w miesiącu październiku 2010 r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ mgr Mieczysław Podmokły
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Uzasadnienie:
Na podstawie § 28 Uchwały Nr 0150/II/10/02 Rady Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie Statutu Miasta Tychy komisje stałe Rady Miasta przedkładają Radzie Miasta
sprawozdania ze swojej działalności za rok 2010 oraz w związku z kończącą się V kadencją
Rady Miasta.

Opracował i zatwierdził:

Numer nadany przez DUR:

Przewodniczący Komisji stałych Rady
Miasta Tychy

DUR.05300-…………./10
Projekt uchwały kieruję na sesję RM.

Sprawdził pod względem prawnym:
......................................................................
(data, podpis i pieczątka Przewodniczącego
Rady Miasta)
......................................................................
(data, podpis i pieczątka Radcy prawnego)

Projekt uchwały kierujemy do
Przewodniczącego Rady, celem
przedłożenia po obrady RM Tychy
/-/ Przewodniczący Komisji Rady Miasta
Tychy

Odpowiedzialny pracownik (podmiot)
za realizację uchwały:
......................................................................
Rozdzielnik:
1. Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach – Wydział Nadzoru
Prawnego,
2. DUR,
3. Komisje RM.
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