
Protokół nr XXXIV/2021 

z XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, sala 57 

godz. 15:00 do godz. 18:50 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XXXIV Sesję Rady 

Miejskiej w Sycowie”.  

Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości zgromadzonych na dzisiejszej sesji. 

Odczytał klauzule RODO. 

 

Ad 2) Stwierdzenie quorum. 

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zgodnie z listą obecności aktualnie w obradach uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

(załącznik nr 1) 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

2. Artur Drzyzga – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Syców 

3. Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

4. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców 

5. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 

(załącznik nr 2) 

 

Ad 3) Przyjęcie porządku obrad. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał poniższy porządek obrad.  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 maja 2021 r. 

5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie  

od 27 maja 2021r. do 29 czerwca 2021r. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych  

w okresie od 27 maja 2021r. do 29 czerwca 2021r. 

7. Raport o stanie gminy za 2020 rok 

a. przedstawienie raportu o stanie gminy; 

b. debata nad raportem o stanie gminy; 

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

wotum zaufania. 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu za rok 

2020, sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz informacji o stanie mienia komunalnego, 

dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 

oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców za rok 2020: 

a. złożenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2020 

rok, sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz przedstawienie informacji  

o stanie mienia komunalnego; 



b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu; 

c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania 

budżetu, sprawozdania finansowego za 2020, informacji o stanie mienia 

komunalnego oraz uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi za 2020 rok; 

d. przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium; 

e. dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami; 

f. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2020; 

g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Syców. 

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego- 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków 

obrotowych do budżetu Gminy Syców. 

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Biskupice. 

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Drołtowice. 

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Zawada. 

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sycowie. 

17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zadania własnego Powiatu Oleśnickiego 

związanego z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych 

na terenie Gminy Syców. 

18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców i przekazania go do zaopiniowania 

organowi regulacyjnemu. 

19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

20. Interpelacje i zapytania Radnych. 

21. Oświadczenia i komunikaty. 

22. Wolne wnioski. 

23. Zamknięcie obrad. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła porządek XXXIV Sesji Rady Miejskiej 

w Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 maja 2021 r. 

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz przesłany na e-mail do Państwa Radnych.  



 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z XXXIII Sesji Rady Miejskiej 

w Sycowie z dnia 27 maja 2021r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 5) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie  

od 27 maja 2021r. do 29 czerwca 2021r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

(załącznik nr 5) 

  

Ad 6) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych  

w okresie od 27 maja 2021r. do 29 czerwca 2021r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 (załącznik nr 6) 

 

Ad 7) Raport o stanie gminy za 2020 rok 

a. przedstawienie raportu o stanie gminy; 

b. debata nad raportem o stanie gminy; 

c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Syców wotum zaufania. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

Przedstawił raport o stanie gminy za 2020 rok.  

(załącznik nr 7) 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył debatę nad raportem o stanie gminy. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Przypomniała, jak w roku 2018 uchwalany był budżet na 2019rok, który przejmowany był na 

kwotę 68 mln. 662 tys. zł. Natomiast w roku 2020 mamy 85 mln., jest to różnica niecałych 20 

mln. Zaznaczyła, że to pokazuje, że gmina idzie do przodu, realizowane są założenia podobnie 

jak rozpoczęte inwestycje pokazują, że coś się w gminie dzieje. Rewitalizacja ul. Kościelnej, 

przebudowa brodzika na basenie, ul. Bolesława Szczodrego, M. Reja, Lawendowa, boczna ul. 

Szosy Kępińskiej, przebudowa części szkoły podstawowej, budowa świetlicy wiejskiej w 

Stradomi Wierzchniej itp. Z lokalnego programu rewitalizacji gmina otrzymała dofinansowanie 

na ponad 3 mln 256 tys. zł. Zaznaczyła, że było to jedno z głównych założeń, z tego miejsca 

podziękowała pracownikom urzędu za włożenie starań w pozyskanie tych środków.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

W ramach podsumowania 2020 roku w dziale promocja wydane zostały już 4 bezpłatne biuletyny 

informacyjne dla mieszkańców. W tych biuletynach zawarte są szczegółowe i autentyczne 

informacje o tym co dzieje się na terenie miasta i gminy Syców. Jest on ogólnodostępny w 

miejscach gdzie przebywa najwięcej ludzi, wielu radnych dostarcza go również osobiście. 

Powstała także wersja pdf do pobrania.  

Odniosła się również do inwestycji jakie udało się zrealizować. Kościelna/Młyńska inwestycje 

zostały oficjalnie odebrane w maju, w drugiej części realizacji odebrano brodzik na basenie 

miejskim oraz sprzęt estradowy dla Centrum Kultury.  



Zaznaczyła, że prawdą jest, że inwestycja ta została zaplanowana dużo wcześniej jednakże 

pamięta jak trwały prace nad konstrukcją budżetu na 2019r. wówczas trzeba było zrezygnować 

z części inwestycji po to, aby mogła być zrealizowana rewitalizacja tych dwóch ulic. Następnie 

Przedszkole nr 3 im. Małego Księcia w ramach programu termomodernizacji otrzymało środki 

na kompleksowe i pełne docieplenie.  

Istotnym wydarzeniem ubiegłego roku były odwiedziny Prezydenta Miasta Wrocławia Pana 

Jacka Sutryka na którym to omawiano współprace z Wrocławiem i Aglomeracją Wrocławską. 

Dzisiaj owoce tej współpracy są namacalne, ponieważ otrzymaliśmy finansowe wsparcie na 

budowę placu zabaw przy ul. Tęczowej.  

W roku ubiegłym odbyły się także istotne warsztaty strategiczne, które poświęcone były 

tworzeniu strategii rozwoju miasta i gminy Syców  na lata 2020 – 2023.  

Zaznaczyła, że rok ubiegły był trudny ze względu na walkę z COVID-19. W tym okresie również 

gmina prężnie działa chociażby poprzez zakup i przekazanie laptopów do szkół do nauki zdalnej, 

zakupione zostały ozonatory, materiały do szycia maseczek w ramach oddolnej inicjatywy 

sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich. Uruchomiono mobilną stację drive thru, przekazano płyny 

do dezynfekcji oraz wprowadzono dezynfekcję miejsc publicznych. Wspomniała, że w roku 

ubiegłym trwały również działania pro ekologczne polegające na naborze wniosków na granty 

środowiskowe. W ramach tych działań złożonych zostało 119 wniosków. Całość kwoty 

przeznaczonej na ten cel wynosił ponad 2 mln zł.  

Wspomniała także, że na walkę ze smogiem przeznaczenie środków kształtowało się 

następująco: 

• w 2016 r. nie przeznaczono takich środków 

• w 2017 była to kwota 45 155 zł  

• w 2018 była to kwota 143 288 zł  

• w 2019 była to kwota 140 322 zł 

• w 2020 była to kwota 2 180 600 zł 

I na ten moment gmina zajmuje 88 miejsce w Polsce oraz pierwsze na Dolnym Śląsku pod 

względem aktywności w realizacji programu „Czyste powietrze” w rankingu Polski Alarm 

Smogowy.  

Z tego miejsca podziękowała pracownikom, którzy zadbali o to, aby te granty mogły być 

realizowane.  

Zaznaczyła, że rok ubiegły owocował także w powstanie nowych miejsc przedszkolnych. Było 

to 50 miejsc przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 3 gdzie powstał Zespół Szkolno-

Przedszkolny oraz 25 miejsc w Drołtowicach. Dzięki temu zadaniu zyskała również szkoła, 

ponieważ wyremontowano przy okazji wiele pomieszczeń, które wcześniej służyły jako 

magazyny, powstały nowe gabinety oraz powstał nowy plac zabaw.  

W dziale oświata dużym sukcesem również było pozyskanie środków na remont stołówki w 

Szkole Podstawowej nr 2 w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. W roku 2019 r. 

pozyskano również takie środki dla Szkoły Podstawowej nr 1. I w roku 2021 wyremontowania 

zostanie stołówka w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.  

Po raz kolejny odbył się koncert charytatywny na rzecz rodaków mieszkających na Ukrainie. W 

2020 roku Syców dołącza do programu „Dolnośląska autostrada rowerowa”. W ramach tego 

projektu w gminie ma powstać ok 28 km nowych ścieżek. Po raz pierwszy zorganizowano 

„Tydzień Seniora”. Wspomniała także, że rok 2020 to szereg inwestycji między innymi takich 

jak: Lawendowa, Reja, Szczodrego, nakładka w Działoszy, Błękitna, chodnik w Szcodrowie, 

zapoczątkowano również przebudowę skrzyżowania ulic 1-go 

Maja/Daszyńskiego/Wrocławskiej. I chyba jedna z najważniejszych inwestycji to zakończenie 

budowy świetlicy wiejskiej w Stradomi Wierzchniej.  

W roku ubiegłym po raz pierwszy przyznano stypendia dla najzdolniejszych uczniów w formie 

jednorazowych środków pieniężnych. Była to ogólna kwota 20 tys. zł, co daje 1500 zł na jednego 



stypendystę. Gmina w roku ubiegłym wspierała wiele imprez kulturalnych i sportowych. Pod 

koniec roku gmina otrzymała informację, że w 2021r. powstanie Centrum Logistyczne o 

powierzchni ponad 73tys. mkw. Zaznaczyła, że jest to pierwsza taka inwestycja w historii gminy 

Syców. Sycowska Gospodarka Komunalna zakończyła rozbudowę oczyszczalni ścieków, 

ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Malczewskiego w Sycowie. 

Zaznaczyła, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już w roku 2023 będziemy budować tak 

zwaną północną obwodnicę Sycowa.     

Kolejną inwestycją o której należy wspomnieć jest modernizacja kotłowni na ulicy Kaliskiej. Na 

jej modernizację pozyskane zostały środki zewnętrzne.  

Dodała, że ubiegły rok był trudny i mimo wielu ograniczeń tempo nie zostało zwolnione i 

wymienione inwestycje w jej ocenie należało podkreślić.   

  

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Dodał, że ubiegły rok pozostanie w pamięci nie tylko mieszkańcom gminy Syców, ale z 

pewnością całego świata. Zadania, które spoczywają na gminie myślę, że wywiązaliśmy się 

dobrze w niektórych przypadkach podnosząc znacząco jakość i wachlarz świadczonych usług.  

Zwrócił uwagę w szczególności na 3 aspekty. Oświata, która została przeniesiona w budynków 

szkolnych do domów. Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Syców poradziły 

sobie w tym zakresie dobrze. O czym świadczą wyniki egzaminów. Z tego miejsca podziękowała 

dyrektorom i kadrze pedagogicznej.  

Opieka zdrowotna przy SP ZOZ „Przychodnia” na tyle ile to było możliwe zapewniła gwarancje 

i poczucie bezpieczeństwa naszym mieszańcom. Kolejny aspekt na który zwrócił uwagę to 

inwestycje. W minionym roku wykonano sporo zadań i zaznaczył, że mimo tak ciężkiego roku 

i, że wyszliśmy z tego z obronna ręką napawa optymizmem, a także daje nadzieję, że rok 2021 i 

każdy następny będzie jeszcze lepszy. Podziękował burmistrzowie, sekretarzowi na 

przygotowanie i przedstawienie raportu.  

 

Mieczysław Troska – Radny  

Podziękował za wykonanie chodnika w Szczodrowie o który zabiegał od kilku lat oraz za 

pieniądze, które znalazły się na świetlicę w Gaszowicach. Prosił również o wykonanie chodnika 

w Zawadzie.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Podziękował za tak miłe i pozytywne słowa jakie wybrzmiały. Natomiast ustosunkuje się do 

minionego okresu w punkcie następnym tj. przy absolutorium.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przypomniał, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie 

gminy mogą zabrać głos mieszkańcy po wcześniejszym złożeniu zgłoszenia popartego 

podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie takie należało złożyć najpóźniej przed dzień sesji 

podczas, której ma być przedstawiony raport. Do przewodniczącego Rady takie zgłoszenie nie 

wpłynęło. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum 

zaufania i poddał ja pod głosowanie.  

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła uchwałę nr XXXIV/291/2021 w sprawie 

udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców wotum zaufania. 

(załącznik nr 8) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 9) 

 



Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Podziękował za jednomyślne przyjęcie uchwały i udzielenie wotum zaufania. Podkreślił, że w 

punkcie następnym postara się podsumować miniony rok współpracy z Radą Miejską.  

 

Ad 8) Rozpatrzenie sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Syców z wykonania budżetu 

za rok 2020, sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz informacji o stanie mienia 

komunalnego, dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Syców za rok 2020: 

a. złożenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za 2020 

rok, sprawozdania finansowego za 2020 r., oraz przedstawienie informacji  

o stanie mienia komunalnego; 

b. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu; 

c. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie 

wykonania budżetu, sprawozdania finansowego za 2020, informacji o stanie 

mienia komunalnego oraz uchwały Komisji w sprawie wniosku o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi za 2020 rok; 

d. przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium; 

e. dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami; 

f. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2020; 

g. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Budżet na 2020 rok został uchwalony w grudniu 2019 r. w kwotach po stronie dochodowej  

82 mln 642 tys. zł, strona wydatkowa 84 mln 642 tys. zł. 

Rozchody budżetu to kwota 3 mln 400 tys. zł.  Planowana nadwyżka budżetowa to kwota   

2 mln zł. Nadwyżka operacyjna 1 mln 929 tys. zł. W czasie roku ubiegłego budżet był zmieniany 

12-krotnie w wyniku czego zmienił się wynik budżetu z czego część tych uchwał wprowadziła 

zmiany zarówno po stronie przychodów  jak i rozchodów. W trakcie trwania 2020r. 

podejmowane były również zarządzenia, głównie były one związane z rozwiązaniem rezerw i 

walką z COVID. Dochody na rok 2020 uległy zwiększeniu o wartość 3 mln 244 tys. zł., po stronie 

wydatków zwiększył się o kwotę 6 mln 482 tys. zł. W wyniku zmian w budżecie zwiększono 

przychody budżetu o kwotę 4 mln 438 tys. zł.  

Dokonane zmiany spowodowały zmianę wyniku budżet o wartość 3 mln. 236 tys. zł. Realizacja 

rocznego planu wydatków i dochodów spowodowała zamknięcie budżetu nadwyżką w kwocie 1 

mln. 763 tys. zł. Przy planowanym deficycie 5 mln 238 tys. zł. Ostatecznie dochody zostały 

ustalone w wysokości 84 mln. 797 tys. zł. Co stanowi 98,7% wykonania w stosunku do 

założonego planu. Wydatkowane zostało 83 mln. 033 tys. zł co stanowi 91.1% planu. Dochody 

zostały zwiększone głównie środkami pochodzącymi z zewnątrz, dotacjami na oznaczone 

wydatki. Zarówno na etapie planowania jak i realizacji budżetu została zachowana równowaga 

wynikająca z art. 242 (wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące).  

Struktura dochodów kształtowała się następująco: 

- dochody własne 45,5% tj. 38 mln 757 tys. zł. 

- subwencja to 17% budżetu tj. 14 mln 404 tys. zł. 

- dotacje celowe to 37,5% dochodów własnych budżetu i wyniosły 31 mln 787 tys. zł.  

Dochody własne to przede wszystkim udział z tyt. PIT, wpływy z podatku, dochody  

z majątku oraz pozostałe dochody. Wzrost wpływów nastąpił w każdej z tych grup, jedynie w 



przypadku udziału w podatkach nastąpił spadek w stosunku do roku 2019. Jest to spadek  

o 2,7%. Nie udało się uzyskać planowanych wpływów z tyt. Udziału w PIT. Ubytek ten wyniósł 

517 tys. zł, co stanowi 3,5% planowanych wpływów.  

 

Wpływy z tytułów środków dotacji realizowanych ze środków budżetu UE wyniosły 3mln 

209tys przy zakładanym planie 6mln 295tys co stanowi 50,1% planowanych wpływów powodem 

było przesunięcie zadań programu modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja 

odnawialnych źródeł energii na obszarze gminie Syców w celu zwiększenia efektywności 

energetycznej jej mieszkańców na rok bieżący. W roku 2020 z budżetu miasta i gminy 

wydatkowanych zostało 83,33 tysiące środków, stanowiły one 91,1% planowanej wielkości. 

Stopień wykonania wydatków bieżących wyniósł 95,4% natomiast majątkowy 66,1%. Wydatki 

bieżące wyniosły 74 mln 197 tysięcy kształtowały się one następująco:  

- wydatki jednostek budżetowych 45 mln 531 tysięcy przeznaczone były na wydatki związane z 

realizacja zadań statutowych, wynagrodzenie i składki od nich naliczane, 

- dotacje i subwencje wynosiły 2mln 619 tysięcy, 

- świadczenie na rzecz osób fizycznych to kwota 25 mln 743 tys., 

- obsługa długu kwota 276 tysięcy. 

Największym beneficjantem przekazywanych środków w roku poprzednim był Miejsko Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej była to kwota 28 milionów 032tys., co stanowi 32% wydatków 

budżetu z czego kwota 24 mln 211tys. związana była z wypłatą świadczeń wychowawczych, 

rodzinnych taki świadczeń  jak na przykład 500 plus. W roku poprzednim było wypłaconych 

świadczeń z tytułu 18 mln 404 tys., dla porównania roku 2019 była ta kwota 14 mln 457 tys. 

Placówki Oświatowe wydatkowane środki w wielkości 26 mln 433 tys. co stanowi 31,8% planu 

wydatków budżetu gminy dodam że subwencja oświatowa pokrywała jedynie 47,3%  wydatków 

i wyniosła 11 mln 553 tys. Kwota 14 milionów 879 stanowiła wkład własny Gminy 

funkcjonowanie Placówek Oświatowych. Dla porównania w roku poprzednim na Oświatę 

wydatkowano mniej o 1 mln 982 tys., a spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem 

wynagrodzeń a także zadaniami inwestycyjnymi. Na inwestycje wydatkowano 8 mln 836 tys.  

Głównie to były inwestycje i zakupy inwestycyjne przekazano również kwotę 55000 dotacji na 

inwestycje dla jednostek organizacyjnych Gminy wzniesione zostały również udziały do spółek 

prawa handlowego w kwocie 431 tysięcy.  

W łącznej kwocie wydatków majątkowych znalazły się również wydatki które nie wygasają z 

upływem roku była to wartość 498 tysięcy i dotyczyła infrastruktury drogowej. Największym 

beneficjentem zadań był dział transport i łączność gdzie  realizowanych było aż 10 zadań na 

łączna kwotę 3 mln 523 tys., następnie kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tutaj było 9 

zadań na kwotę 1 mln 783 tys., kultura fizyczna 8 zadań 1 mln 096 tys. W czasie roku 

poprzedniego gmina poniosła wydatki na działania związane z pandemią, to była kwota 277 

tysięcy udało nam się uzyskać z tytułu tarczy antykryzysowej środki to jest zwrot z tytułu 

świadczeń ZUS otrzymaliśmy wartość 523000 zł.  

Stan zadłużenia Gminy na początek roku wynosił 20 mln 700 tys.,  natomiast na koniec 

zadłużenie wyniosła 21 mln 500 zł. Gmina w roku poprzednim zaciągnęła kredyt w wysokości 

5 mln 400 tys. zł planowała spłacić 3 mln 400 tys. kredytu. Oprócz tej spłaty udało się dodatkowo 

spłacić 1 mln 200 tys. zł kredytu który przypadał do spłaty w roku 2022. 

Strona przychodów zwiększyła się o kwotę 4 mln 438 tys. zł oprócz tych przychodów z tytułu 

kredytów zwiększone zostały środki z tytułu wolnych środków które pozostawały na rachunku 

bankowym. Po rozliczeniu budżetu na koniec okresu sprawozdawczego gmina posiadała 7 mln 

833 tys. należności wymagalnych.  

Głównymi dłużnikami były wartości z tytuły funduszu alimentacyjnego 3mln 217tys  zaległości 

z tytułu podatków kwota 1mln 746 tysięcy należności z tytułu najmu dzierżawy oraz dostawy 

towarów i usług 2mln 618 tysięcy.  



Oprócz budżetu roczności w wieloletniej prognozie finansowej znajdują się przedsięwzięcia 

które wykraczają poza rok finansowy. Łączna wartość tych przedsięwzięć wynosi 11ml. 994 

tysiące, wydatki bieżące to kwota 3mln 832 tysiące wydatki majątkowe 8 mln 162 tysiące.  

W ramach wydatków bieżących realizowanych współudziale ze środków budżetu UE były 3 

projekty 2 z nich to realizowane przez Szkołę podstawową nr 1 w Sycowie ,,Akademia Jutra” 

oraz ,,Modelowa Szkoła Ćwiczeń” oraz Nowe przedszkola w gminie Syców jest to zadanie 

realizowane przez zespół szkolno-przedszkolny. W ramach wydatków majątkowych 

współfinansowanych z środków budżetu UE były 2 zadnia, pierwsze zadania to rewitalizacja ulic 

Kościelnej i Młyńskiej, drugie zadanie to rewitalizacja systemów grzewczych oraz instalacja 

odnawialnych źródeł energii  na obszarze gminy w celu zwiększenia aktywności energetycznej 

jej mieszkańców. Wydatki na programy, które mieszczą się również w wieloletniej prognozie 

finansowej a finansowane są ze środków własnych budżetu gminy to 9 zadań między innymi 

Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy, opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, zimowe 

utrzymanie dróg, usługa dowozu dzieci do szkół, usługi pocztowe, remont ulicy Starzyńskiego i 

Rzemieślniczej, Gminny program zdrowotny. Wydatki i zadania pozostałe, które należą do zadań 

majątkowych to jest utrzymanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, współudział w 

przebudowie drogi wojewódzkiej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowość 

Syców wraz z budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Kaliskiej remont drogi w miejscowości 

Działosza remont chodnika w Stradomi, czy budowa świetlicy w Stradomi Wierzchniej. 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawia sytuację majątkową, finansową gminy według 

zestawienia rzeczywistego stanu majątków i źródeł jego finansowania. Został państwu 

przestawiony łączny bilans jednostek 13 jednostek samorządowego zakładu budżetowego w 

stronę aktywów i pasywów jest to kwota 105mln 646 tysięcy. Łączny rachunek zysków i start 

wykazuje zysk w kwocie 7 mln 791 tysięcy, który jest zgody z wynikiem finansowym netto za 

rok 2020 wykazanym z łącznym zestawieniu zmian funduszu jednostki. Fundusz jednostki na 

początek okresu wynosił 78 milionów 030 tysięcy, fundusz jednostki na koniec roku to 77mln 

933 tys. Wynik finansowy netto jest zgodny z łącznym rachunkiem wykazanym w rachunku 

zysków i strat. Od 2018 r. gmina również przedstawia informację dodatkową która jest częścią 

sprawozdania finansowego, w której przedstawia się informacje, dopracowuje się informacje 

które w formie tabelarycznej przedstawione są w bilansie rachunku zysków i strat czy 

zestawieniu zmian w funduszu. Wykazuje się tam między innymi grupy rodzajowych środków 

trwałych, rodzaje umorzeń w jakim stopniu zostały oraz odstępstwa, które dokonane zostały w 

roku poprzednim.  

Sprawozdanie finansowe rzetelnie jasno przedstawia informacje oraz które są niezbędne do 

oceny sytuacji majątkowej i finansowej sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z zasadami 

polityki rachunkowości na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.  

Mienie Gminy z kolei to nieruchomości znajdujących się na powierzchni 499 hektarów położone 

na 12 sołectwach i mieście Syców grunty ogółem to jest 499 hektarów o łącznej wartości 9 mln 

583 tys., budynki mieszkalne kwota 8657zł obiekty szkolne o wartości  

9 mln 543 tys., obiekty przedszkolne to wartość 4 mln 165 tys., obiektów użyteczności publicznej 

to kwota 5 mln 290 tys., obiekty służby zdrowia łączna wartość tych obiektów to  

4 mln 232 tys., obiekty sportowe to kwota 13 mln 496 tys. zł oczyszczalni ścieków to  

13 685 000, wysypisko 89 000, drogi miejskiej ulicę to majątek Gminy szacowane na kwotę 

30 198 000 i inne 25 303 000 zł. Gmina posiada 19 094 000 udziały w 4 spółkach tj. spółkach z 

oświetlenie uliczne i drogowe spółka inwestor oraz dwie spółki z udziałem 100% Gminy TBS i 

Sycowska Gospodarka Komunalna. W trakcie roku nabyliśmy nieruchomości od nieodpłatnie od 

skarbu państwa z przeznaczeniem pod drogi rowerowe do zalewu Stradomi od Wałbrzyskiej 

Strefie Ekonomicznej, nabyliśmy nieruchomość zabudowaną drogi ul. Strefowej, drogi 

publiczne nabyte w trybie artykułu 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieodpłatnie 



nabyliśmy od PKP prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiące drogę dojazdową do 

budynku dworca PKP Stradomi.  

Sprzedaliśmy nieruchomości które w trybie bezprzetargowym czy też w trybie przetargu 

nieograniczonego, w trybie bezprzetargowym sprzedano 6 lokali mieszkalnych oraz 5 działek na 

poprawę warunków zagospodarowania przestrzennego, w trybie przetargu nieograniczonego 

sprzedano 12 działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w trybie bezprzetargowej 

sprzedano działkę o powierzchni niecałego hektara na rzecz stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Dobra Widawa z przeznaczeniem na realizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. 

Z tytułu sprzedaży mienia gmina uzyskała dochody w wysokości 1 101000 zł. Wpływy z opłat 

za użytkowanie wieczyste to jest kwota 34 625 zł na wpływy z opłat za trwały zarząd z 37000 

tysięcy  wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych to jest 1 669 000zł i 

wpływy z tytułu renty planistycznej to jest 166 tys. zł. Rozpoczęte procesy inwestycyjne oraz 

sprzedaż mienia przyczynia się niewątpliwie do rozwoju gminy dzięki tym procesom wzrosną 

zapewne wpływy z tytułu podatku od nieruchomości a także wpływy z tytułu podatku 

dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych, wzrost dochodów niewątpliwie przyczyni 

się na możliwości rozwojowe Gminy a jednocześnie pozwoli na podjęcie szeregu działań 

inwestycyjnych, które nie tylko będą służyły mieszkańcom Gminy, ale okolicznym 

miejscowościom. 

(załącznik nr 10) 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Ogromne podziękowania dla pracowników urzędu, bo to nie byłoby możliwe bez ich 

zaangażowania, ale jednak ich determinacja i mimo przejścia w tryb pracy zdalnej i jakby 

zaangażowanie i zrealizowanie wszystkiego tak jak umówiliśmy się na początku roku jest dla 

mnie optymistyczne i daje szansę myśleć bardzo optymistycznie na przyszłość jeżeli chodzi o 

realizowanie wszystkiego w normalnym funkcjonowaniu w otoczeniu zewnętrznym. Bardzo 

serdecznie dziękuję za to zaangażowanie a druga to jest współpraca z Radą Miasta.  

Bo gdyby nie państwa zaangażowanie i obecność,  gdyby nie to że mimo tego że było trudno i 

czasami wszystko było pozamykane, a państwo przychodzili na sesję, to my z panią skarbnik 

mogliśmy swobodnie realizować politykę, która była założona w budżecie. Nigdy nie zdarzyło 

nam się żebyśmy musieli jakoś czekać na państwa z podjęciem uchwał dlatego to pozwoliło tak 

dobry sposób zrealizować budżet który był trudny do zrealizowania a przez covid  jeszcze 

bardziej trudny. A mimo tego się udało i myślę że z perspektywy przynajmniej tych liczb , to to 

tutaj trzeba wskazać szczególnie to że mimo tego iż nie wykonaliśmy PIT-u i tak 2,7% to jest 

około 500000 zł to jeszcze spłaciliśmy 1 200 000 kredytu, a jak państwo są w stanie zauważyć 

w sprawozdaniu praktycznie dochody bieżące zostały zrealizowane  w 100% i to również  nie 

byłoby możliwe gdyby nie rzetelna praca w wykonywaniu obowiązków przez pracowników 

którzy mieli tą możliwość i chcieli po prostu pracować żeby te nad wykonania w jednym miejscu 

w jakiś sposób rekompensowały utratę dochodu bieżącego w drugim miejscu. Więc jeżeli 

mówimy o stronie dochodowej to uważam że to jest Ekstraklasa zrealizować ten budżet w takiej 

formie w covidzie jeżeli chodzi o stronę wydatkowa to też już na komisjach to padła słuszna 

uwaga Radnego Jacka Prusa, że inwestycje zostały zrealizowane w 66% w kwocie 8,8 milionów 

złotych. Z jednej strony jest to zadowalające bo jest cały czas utrzymany trend i jakby te kwoty 

żebyśmy porównali z poprzednimi latami i tak są znacząco większe jednak masz załącznik 

finalnie był na kwotę ponad 13 000 000 zł i jakby cały czas liczyłem że uda nam się te 80% 

inwestycji wykonać, ale tutaj te pieniądze w żaden sposób mi przypadły. Więc konsumujemy je 

w tym roku i pewnie widać to w perspektywie inwestycji która się dzieją, musimy pracować nad 

tym i pracownicy o tym wiedzą coś na czym bardzo mi zależy żeby te pieniądze były wydawane 

rok w rok a nie przekładało się z roku na rok bo nic co dobrego nie jest jeżeli są środki to trzeba 

je inwestować w tym roku Staramy się maksymalnie ten proces  zwiększyć. A te środki które 



wydajemy to jest jakby pokłosie tego że udało nam się praktycznie w stu procentach naborów 

których startowaliśmy uzyskaniu dofinansowania. Próbując się przygotować do tego wystąpienia 

wracałem wstecz do tych wszystkich inwestycji które państwo mają w sprawozdaniu z realizacji 

inwestycji ale tego też co dzieje się teraz po tak bo część  naborów inwestycji które dzisiaj się 

dzieją to wnioski składaliśmy w tamtym roku i składaliśmy  je bardzo skutecznie dlatego dzisiaj 

możemy cieszyć się w takim tempem i cały czas wzrostem wskaźnika inwestycji. Tutaj jeżeli 

chodzi o tamten rok to nie trudno wspomnieć o tym że udało nam się wybudować przedszkole w 

dwa miesiące w covidzie. Ale mimo tego udało nam się uzyskać pozwolenie na budowę i 2 

miesiące przebudować budynek a oprócz tego jeszcze wyremontować wiele sal tworząc zespół 

szkolno-przedszkolny a przy tym jeszcze oczywiście pozyskujący ponad milion sto tysięcy 

dofinansowania na projekt przedszkola w gminie Syców jak państwo wszystko wiecie powstało 

przedszkole w Sycowie  i w Drołtowicach.  

Nie chciałbym mówić o tych inwestycjach bo  nie chciałbym, aby było to wystąpienie polityczne, 

państwo głosowaliście nas zmianą budżetu 12 raz, to oznacza, że co miesiąc te inwestycje były 

analizowane więc to sprawozdanie jest tylko takim podsumowaniem a ciężko też w takim tempie 

inwestycji w czerwcu 2021 roku wrócić do tego co działo się w marcu kwietniu i maju. Państwa 

zaangażowanie i determinacja pozwoliła też przekazywać mnóstwo środków na walkę z covid, 

to państwa wsparcie dotyczące przychodni, państwa wsparcie dotyczące przedszkoli, ozonatory 

różne dekontaminacje powietrza, dostosowanie punktu który dzisiaj jest punktem szczepień. To 

były działania które były realizowane trochę z wyprzedzeniem a jakby skutecznie okazywało się 

że można je adoptować do sytuacji której wymuszała na nas pandemia. 

Na komisjach poruszany był temat promocji to jakby nie jest nic nadzwyczajnego bo w każdym 

samorządzie temat promocji jest czymś co budzi pewne zastanowienie, albo kwestie tego czy 

warto i czy mierzalny jest efekt wydatkowanych środków na to co się dzieje. Oczywiście tutaj 

można podjąć jakąś dyskusje akademicka, uważam, że nie ma potrzeby i tez państwo widza jak 

te środki wydajemy, tak jak pani Marzena Guder wspomniała to są gazetki.  Jak wydanie gazetki 

kosztuje około 6000 netto, więc jeżeli wydajemy 4 to już jest 24 czyli jest to coś co łatwo 

policzyć, jest mierzalne oprócz tego szereg działań związanych z funkcjonowaniem w otoczeniu 

instytucji czy stowarzyszeń których funkcjonujemy, żeby być rozpoznawalnym i żeby się 

pokazywać tam to trzeba w to inwestować. Jeżeli chcemy ściągnąć inwestorów jeżeli takie marki 

jak hillwood chcą traktować nas po partnersku to muszą dostrzec nasze działania w sposób 

bardzo mocno na wysokim poziomie, czy to promocyjnym czy osób które obsługują dla nas 

pewne rzeczy, bo dzisiaj inwestorzy mają tak dużo terenów żeby ich ściągnąć to trzeba po prostu 

być dla nich wiarygodnym partnerem na pewnym poziomie a sami państwo wiecie przez ostatnie 

lata to akurat w tym momencie i w tej przestrzeni nie był Syców jakoś bardzo mocno 

wyeksponowany. Myślę że też wydatki które ponieśliśmy w tym roku tamtym roku poniesiemy 

w tym roku to myślę że ich efekt i tak najbardziej widoczny będzie dopiero za 2- 3 lata tak ciężko 

mierzyć wydane 30 tysięcy 40 50 czy łącznie nawet 200 na promocję żeby ich efekt zobaczyć w 

tym roku nie mniej jednak chciałbym żeby państwo nam zaufali że to środki które wydajemy 

rzetelnie nie są to wydawane środki ad-hoc tylko że tylko że mierzymy wysoko w tym osiągać 

jeszcze większy wzrosty czy to w podejściu do środków pozyskanych ale też do inwestorów 

którzy chcą się u nas lokować bo to są środki które później przekładają się nie tylko na podatki 

od nieruchomości ale również na pity na branże deweloperska która dzisiaj bardzo mocno puka 

do Sycowa i chcę tworzyć przestrzeń chcę te inwestować ale to też z naszej strony musi być cały 

czas aktywna komunikacja  stąd też te środki które wydajemy. Myślę  że fajnie będzie pod koniec 

kadencji to ocenić bo myślę że o ile dyskusji dzisiaj się toczy część już zrealizowana to ich 

finalny efekt gdzieś za 2 lata więc jakby rozumiem i zawsze promocja obudziła pewnie sam jako 

radny wielokrotnie zwracałem na to uwagę poprzedniemu burmistrzowi dzisiaj z perspektywy 

tego miejsca uważam że to jest coś co wydawane z głową daję bardzo duży plus. Także z mojej 

strony to tyle. Wyczerpali Państwu też wcześniej cały wachlarz przygotowanych prze zemnie 



notatek dalej w punkcie dyskusja oczywiście jeżeli będą pytania to na nie odpowiem. Kończąc 

jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować swoim pracownikom za zaangażowanie efekty 

naszej pracy, ale tez  efekty tej pracy bez państwa akceptacji, co do naszych pomysłów nie 

znalazłby tak dobrych rezultatów dziękuje tez państwu za cały tamten rok i wsparcie każdej 

uchwały dotyczącej zmiany budżetu bo to pozwoliło nam płynnie przejść przez fale COVIDu. 

 

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu, 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Odczytała opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Opinia jest pozytywna. 

(załącznik nr 11) 

 

b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania 

budżetu, sprawozdania finansowego za 2020, informacji  

o stanie mienia komunalnego oraz uchwały Komisji w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2020 rok; 

Danuta Nowicka –Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Odczytała opinię Komisji Rewizyjnej o złożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

sprawozdaniu finansowym oraz informacji o stanie mienia komunalnego. Odczytała uchwałę 

Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta  

i Gminy Syców za rok 2020.  

 

c) przedstawienie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium;, 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał opinię RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie absolutorium dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców za 2020 rok.  

(załącznik nr 12) 

 

d) dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami; 

Jacek Prus – Radny 

Tak ładnie było mówione o skuteczności urzędu w pozyskaniu środków na dofinansowanie na 

różne inwestycje (tutaj moje gratulacje), ale pytanie jest takie czy gmina występowała o 

dofinansowanie i z jakim rezultatem na remont i modernizacja Centrum Kultury. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Gmina nie występowała o te środki, to Centrum Kultury w naszym imieniu występowało. 

Chodziło o pozyskanie środków na dokumentację przebudowy obiektu. Po pierwszym naborze 

brakło nam kilka punktów, a w drugim nie udało się uzyskać dofinansowania, dlatego będziemy 

się starać skorzystać z tego naboru w przyszłym roku bo naprawdę niewiele nam brakło. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

W odniesieniu do sprawozdania, to chciałbym zaznaczyć, że jest on bezpośrednią odpowiedzią 

na potrzeby mieszkańców, jeśli ktoś z państwa się z tym nie zgadza, to chciałbym aby to 

wyartykułował.  

Myślę że na głos mieszkańców staramy się reagować tam gdzie jest to niezbędne. Nie będę też 

powtarzać tych danych ponieważ w szczegółowych było to już powiedziane, ale w dobie 

pandemii uzyskane dochody są dużym plusem i wskazaniem na przyszłe lata, że tych środków 

będziemy pozyskiwać coraz więcej, że ten załącznik inwestycyjny będzie wzrastał  

i tych inwestycji po prostu będzie więcej.  



Dziękuję, za wszystkie podjęte działania przez pana Burmistrza, Radę Miejską i wszystkich 

pracowników Urzędu. Ta współpraca musi procentować i myślę, że na ten moment jest on już 

widoczny.  

 

Agnieszka De Falco – Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Chciałabym zaakcentować, ze budżet jest jasny, rzetelny. Na bieżąco realizowane są wszystkie 

zadania. Budżet był zmieniany 12 – krotnie w celu zwiększenia przychodów. Wszystkie te 

pozyskane środki, dotacje jst. w kwocie 1422 zł , środki z UE 2 mln 281 tys. zł., myślę, że są to 

kwoty takie rekordowe. Czasami może się zdarzyć, że jakiś wniosek może odpaść, ale cały czas 

idziemy do przodu. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020; 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Odczytała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 

(załącznik nr 13) 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 

rok 2020. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 15 głosami „za”, 0 głosami 

„wstrzymującymi się” oraz 0 głosami „przeciw” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/292/2021  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020. 

(załącznik nr 14) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 15) 

 

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Robert Dziergwa– Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. Następnie poddał pod głosowanie projekt 

uchwały. 

(załącznik nr 16) 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/293/2021  

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców absolutorium z wykonania budżetu za 

2020 rok. 

(załącznik nr 17) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 18) 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Bardzo dziękuję za głosowanie. Dzisiaj dla mnie takie głosowanie w połowie kadencji jest 

oznaką, że idziemy w dobrym kierunku. Dziękuję również za ostatnie głosowania jak ktoś z 

państwa był przeciwny  bądź wstrzymał się od głosu, traktuje to jako element pewnej próby 

nawiązania lepszej współpracy. Dziękuję również radnym którzy wspierali mnie od samego 

początku. Przede wszystkim dziękuję pani Skarbnik i wszystkim pracownikom, bo to oni 

wykonują bardzo dużo i całą tą pracę, pracując bardzo ciężko. I myślę, że to głosowanie można 

uznać za nasz wspólny sukces. 

 



Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Syców. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 19) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/294/2021 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców. 

(załącznik nr 20) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21) 

 

Ad 10) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 

rok 2021. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 22) 

 

Jacek Prus – Radny 

Zapytał o dział 700 wydatki kwota 100 tys. zł. usługi remontowe. Które nieruchomości 

potrzebują nagłych usług remontowych, które nie były przewidziane wcześniej? I co rozumiemy 

przez te pozostałe usługi na nieruchomościach w kwocie 100 tys. zł. ?  

 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Zwiększenie tych środków 100 tys. zł. na usługach remontowych to jest zwiększenie środków na 

fundusze remontowe do wspólnot mieszkaniowych. A na usługi pozostałe środki przy 

konstruowaniu budżetu mieliśmy znacznie ograniczone, a niestety koszty usług znacznie 

wzrastają i są to brakujące środki, które trzeba uzupełnić na tym koncie.  

  

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

W kwestii wydatków i funduszy remontowych to jest podniesienie Ogrodowej 1 i remonty tego 

budynku, dobrze pamiętam? 

 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Tak, między innymi na tym budynku, ale też na innych budynkach wspólnoty popodnosiły 

składki na fundusz remontowy i stąd wzrost tych kosztów.  

 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Dodała jeszcze, że budżet w tym zakresie był bardzo mocno okrojony stąd wynika konieczność 

dołożenia tych środków.  

 

  



Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał o dział 801 oświata i wychowanie, remont boiska przy szkole w kwocie 28 tys. zł. 

Dlaczego i skąd taki wniosek? 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Jest to realizacja między innymi państwa spotkań dotyczących rozmów z klubem piłkarskim SKS 

Pogoń Syców w kwestii realizacji ich zadań i szukania boiska zapasowego. Więc zwrócili się do 

nas o zabezpieczenie takich środków na realizację i przygotowanie takiego boiska, aby mogli 

tam odbywać swoje treningi. Jest to coś, co zostało zarekomendowane.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zaznaczył, że brał udział w tych rozmowach i nie przypomina sobie, aby była mowa o 

dofinansowaniu remontu boiska. W ubiegłym roku toczyły się rozmowy o dofinansowanie 

boiska dla drugiego klubu sportowego APO wówczas przeznaczono 12 tys. zł dofinansowania 

części ogrodzenia. Tamta drużyna próbuje sama realizować zadania odnośnie przygotowania 

boisk treningowych. Dzisiaj dowiaduje się, że jeden klub musiał przygotować sobie boisko sam, 

a drugi otrzymuje dofinansowanie tak jakby w ramach współpracy z gminą.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Nie można tych dwóch tematów równoważyć, ponieważ środki jakie ostaną zainwestowane w 

boisko przy szkole będą też realizowane dla dzieci tej szkoły. Nie jest to dedykowane dla klubu 

tylko dla szkoły. A szkoła w ramach godzin lekcyjnych będzie z tego obiektu korzystała, a po 

godzinach lekcyjnych będzie funkcjonował tam klub piłkarski. Więc nie dofinansowujemy 

stricte klubu tylko obiekt, który jest naszą własnością.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Częściowo tak, ale jest to trochę obejście tego. Podobnie klub piłkarski APO deklarował, że 

sołectwo Nowy Dwór będzie mogło korzystać z boiska, też nie zamknęła się na własny użytek i 

zgodziła się, aby wszelkie imprezy czy zajęcia mogły być realizowane na powstałym obiekcie. 

W każdym razie jestem zaskoczony tą kwotą, bo nie miałem wiedzy na ten temat, a brałem udział 

w rozmowach.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Kwota wynika z kosztorysu i była ona przedstawiona na etapie zmiany budżetu. W poniedziałek 

były komisje i nie było dyskusji na ten temat. Poza tym nie można równoważyć tych dwóch 

zadań ponieważ jest to tworzenie warunków dla całej społeczności szkolnej. Nie zamykamy się 

na wnioski drugiego klubu, ale poczekajmy na efekty pierwszej bądź teraz drugiej inwestycji.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Ja to jednak odbieram, że jednych się wspomaga a drugich nie. Teraz są dwa kluby i staram się 

wypoziomować sytuację i chcę unikać sytuacji, że jednych wspomagam bardziej, a drugich nie. 

A teraz czuje, że takie sugestie mogą się pojawić. Wyprzedzam fakty, bo podejrzewam, że tak 

będzie, że jeden klub starał się uzyskać jakieś boisko, a drugi czekał przez dwa lata nie robiąc 

nic a teraz otrzymuje gotowe dofinansowanie.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Każdy może to interpretować na swój sposób, nie mniej jednak ta kadencja doprowadziła do tego 

żeby w jakiś sposób otworzyć przestrzeń dla dwóch klubów i teraz takie pokazywanie, że jednych 

wspiera się bardziej od drugich to jest to moim zdaniem lekka manipulacja. Jesteśmy otwarci na 

współpracę na razie czekamy na efekty pierwszej inwestycji, natomiast tutaj dotacja jest 



przekazywana stricte na szkołę z perspektywą wykorzystania tego terenu na zajęcia wychowania 

fizycznego. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Dokładnie wiemy, że chodzi tylko o Pogoń. Ja staram się wspierać sport i mam nadzieję, że 

będziemy myśleć o rewitalizacji stadionu miejskiego tak aby był dostosowany do meczów 

piłkarskich i lekko atletyki, tak aby każdy klub cos z tego miał.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Z moich informacji wynika, że to boisko przy szkole ma być boiskiem tymczasowym dla klubu, 

ponieważ na tych samych zasadach maja w planie remontować boisko w Wiosce lub w 

Komorowie.  

Ze względu na brak innych głosów w dyskusji odczytała pozytywną opinię Komisji o 

przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/295/2021 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021.  

 (załącznik nr 23) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 24) 

 

Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu 

budżetowego- Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Syców. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 25) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/296/2021 w sprawie 

zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sycowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Syców. 

(załącznik nr 26) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 27) 

 

Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Biskupice. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 28) 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Nawiązując do dyskusji z komisji skonsultowałam się z dwoma geodetami. Dostałam dwie 

odpowiedzi. Niezależnie od tego czy w planie będzie zapis dotyczący zatoczek, geodeci muszą 

je wytyczyć tylko wówczas są one określane wg szerokości drogi. 125x12,5 jest to zatoczka dla 



aut ciężarowych i sprawdza się to w miejscach gdzie tych działek powstaje więcej. Nie sprawdzi 

się to natomiast przy dwóch działkach. Na drogach 6 metrowych wytyczają zatoczki 10x10. 

Uważam, że ten zapis jest zbędny bez względu na to co jest wypisane to te zatoczki są wypisane 

a tu będzie zobowiązujące, że do dwóch działek będzie musiała być taka duża zatoczka.   

 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Zatok na końcu ulic w tych wszystkich trzech planach są w Biskupicach 2 zatoczki, Drołtowicach 

4, i w Zawadzie też 4 zatoczki. Nie jest to duża ilość przy tej ilości dróg w tych miejscowościach. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Nie w każdym planie jest ten zapis sformułowany w ten sposób. A uchwalając te plany przy 

każdym wytyczaniu drogi wewnętrznej geodeta będzie zobowiązany. 

 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Tam gdzie są większe tereny budowlane to te drogi zostały już określone w planie  tylko tyle 

tych dróg wynika z tych 3 planów.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Rozumiem, że te zatoczki będą tworzone na drogach publicznych, nie drogach wewnętrznych?   

 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Zapisy te dotyczą w przypadku Biskupic 1 drogi wewnętrznej i 1 drogi publicznej, w 

Drołtowicach 2 dróg publicznych i 2 wewnętrznych i w przypadku Zawady 3 dróg publicznych 

i 1 wewnętrznej. I są one na rysunku planu gdzie są zawrotki. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/297/2021 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Biskupice. 

(załącznik nr 29) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Drołtowice. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 31) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/298/2021 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Drołtowice.. 



(załącznik nr 32) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33) 

 

Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Zawada. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 34) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 12 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/299/2021 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego 

Zawada.. 

(załącznik nr 35) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 36) 

 

Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.  

Joanna Grądecka – Kierownik M-GOPS w Sycowie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 37) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/300/2021 w sprawie wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego.  

(załącznik nr 38) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 39) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie. 

Joanna Grądecka – Kierownik M-GOPS w Sycowie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 40) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 



Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/301/2021 w sprawie nadania 

Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie. 

(załącznik nr 41) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 42) 

 

Ad 17) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia zadania własnego Powiatu 

Oleśnickiego związanego z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Syców. 

Bernadetta Murij – Naczelnik wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 43) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/302/2021 w sprawie: 

przyjęcia zadania własnego Powiatu Oleśnickiego związanego z utrzymaniem czystości i 

porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Syców. 

(załącznik nr 44) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 45) 

 

Ad 18) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Dominik Kulok – Prezes SGK Sp. z o.o 

Przedstawił projekt uchwały wraz jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 46) 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Czy punkt dotyczący przyłączy został wprowadzony? 

 

Dominik Kulok – Prezes SGK Sp. z o.o 

Jak wcześniej wspominałem regulamin nie może wykraczać poza art. 19 ust. 5 ustawy o 

zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i te wszystkie informacje, które tam się zawierają jest to katalog 

zamknięty Wszystkie sprawy związane z przyłączami i takie szczegółowe rzeczy reguluje 

umowa pomiędzy przedsiębiorstwem a odbiorcom usług. Podchodzimy do tego indywidualnie. 

Jeśli w takiej umowie znajdują się zapisy mówiące o tym, że przedsiębiorstwo komunalne czy 

wodociągowe jest właścicielem przyłącza wtedy rozmawiamy z odbiorcą i ewentualnie małe 

naprawy tego przyłącza są przez nas wykonywane.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

To dlaczego wyroki Sądów Administracyjnych zastrzegają sobie, że obiekty przyłączone do 

stycznia 2002r. ta ustawa nie obowiązuje i uchyla większości tych wyroków jeśli chodzi o 

płatności związane z naprawą czy wymianą tych przyłączy.  

 

 



Dominik Kulok – Prezes SGK Sp. z o.o 

Jeżeli w umowie pomiędzy odbiorcą a przedsiębiorstwem jest zapisane, że właścicielem jest 

odbiorca usług, a zdarza się tak, rzadko, ale się zdarza to wtedy takie naprawy my wykonujemy 

na rzecz odbiorcy. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Co stoi na przeszkodzenie, aby taki zapis był w tym regulaminie? 

 

Dominik Kulok – Prezes SGK Sp. z o.o 

Tak jak mówiłem, jest zamknięty katalog praw i obowiązków po stronie zarówno 

przedsiębiorstwa jak i odbiorcy i tam nie można tego umieścić. Te kwestie reguluje umowa. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 13 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciwnym” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/303/2021  

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Syców i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

(załącznik nr 47) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 48) 

 

Ad 19) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Przedstawił projekt uchwały wraz jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 49) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIV/304/2021 w sprawie 

przekazania petycji według właściwości. 

(załącznik nr 50) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 51) 

 

Ad 20) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Jacek Prus – Radny 

Na posiedzeniu komisji poprosiłem o przygotowanie podsumowania minionego weekendu z 

korzystania z zalewu. Oczywiście otrzymałem materiały. Prosiłbym, aby wyciągnąć wnioski na 

przyszły rok przy organizacji akcji lato w przyszłym roku. Wynik jest pozytywnie zaskakujący.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Jeśli Państwa zdaniem jest jeszcze coś co należy poprawić 

czy udoskonalić jesteśmy otwarci na rozmowy.   

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Poprosiła, aby wszystkim radnym przekazać tą analizę, bo też jesteśmy ciekawi.  

 

 



Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Jesteśmy bardzo otarci na Państwa sugestie jeśli chodzi o zalew. Bo inwestujemy w to miejsce 

spore środki, sprzedajemy działki. W przyszłym roku chcemy stworzyć profesjonalne miejsce 

do kamperów. Dlatego zależy nam, abyście Państwo uczestniczyli w tych dyskusjach, w którym 

kierunku to miejsce ma zmierzać i jak się ma zmieniać. Proponuję, we wrześniu spotkanie przez 

konstruowaniem budżetu, abyśmy mogli tą kwestię przedyskutować. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Ja jestem w stałym kontakcie z panem dyrektorem jeśli chodzi o zalew i pierwsza moja sugestia 

to taka, aby pomyśleć o powiększeniu parkingu. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że radny Łukasz Schönfelder złożył dwie interpelacje.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Jedna interpelacja dotyczy bezpieczeństw przy pierwszym stawie. Są tam dwa miejsca przy 

przepuście, która należy zabezpieczyć.  

Druga interpelacja dotyczy przesunięcia lamp z chodnika na ul. Kolejowej od Biedronki do myjni 

samochodowej. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Poinformował, że gmina posiada już projekt przebudowy ul. Kolejowej, jest on zabudżetowany 

na 400 tys. zł. Jest to projekt na całą długość ul. Kolejowej. Teraz realizowany jest fragment od 

ronda do Pepko. Jest to inwestycja podzielona na dwa etapy. Drugim etapem jest fragment od 

biedronki do końca ul. Kolejowej, ale na razie brak jest na to środków. Jeśli radni złożą wniosek 

to zabezpieczymy te pieniądze na przyszły rok, bo pozwolenie na budowę już jest. 

Wykonanie całej inwestycji na raz było nie możliwe, ponieważ przekraczało to możliwości 

finansowe gminy. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Czy oświetlenie przy Pepko pozostanie w tym samym miejscu co jest, czy zostanie przesunięte 

bliżej płotu? 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

W ramach odpowiedzi na interpelacje dołączymy wycinek dokumentacji, bo na ten moment nie 

znam szczegółów.  

 

Ad 21) Oświadczenia i komunikaty. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przypomniał, że najbliższa sesja odbędzie się 26 sierpnia, natomiast komisje 23 sierpnia. Lipiec 

zaplanowany jest jako miesiąc wakacyjny, ale jeśli będzie potrzeba to sesja nadzwyczajna ostanie 

zwołana. 

 

Ad 22) Wolne wnioski. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Życzył spokojnych i bezpiecznych wakacji. Aby po powrocie móc wrócić do intensywnej pracy. 

 

 

 

 



Ad 23) Zamknięcie obrad.  

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 18:50 zamknął XXXIV Sesję Rady 

Miejskiej w Sycowie słowami „Zamykam XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Sycowie”. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła:  

 

Magdalena Książyk 


