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Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Syców   

oraz Zastępcy Burmistrza 

od  22 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r. 

 
  

Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Syców  

od 22 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r. 

 

22.12.2022r. - LVII Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

29.12.2022r. - LVIII Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

02-05.01.2023r. -Urlop. 

10.01.2022r. - 50-lecie Klubu Turystyki Pieszej „TREP” w Muzeum Regionalnym 

w Sycowie. 

11.01.2023r. - Posiedzenie Gminnego Zarządu OSP w Sycowie. 

12.01.2023r. - Spotkanie z Zespołem Folklorystycznym „SYCOWIACY”. 

16.01.2023r. - Uroczysty apel z okazji przekazania nowych samochodów ratowniczo-

gaśniczych dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej woj. 

Dolnośląskiego.  

17-18.01.2023r. - Spotkanie z Panią Ewą Zamiar Zastępcą Dyrektora Departamentu 

Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów we Warszawie.  

19.01.2023r. - Podpisanie umowy Cyfrowej Inwentaryzacji Budynków. 

20.01.2023r. - Spotkanie organizacyjne dot. Koncertu Charytatywnego Syców 2023. 

23.01.2023r. - Wręczenie nagród i podziękowań dla uczniów szkół z Panem Sławomirem 

Krausem Prezesem Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o. 

- Komisje Rady Miejskiej w Sycowie. 

24.01.2023r. - Spotkanie robocze w związku z organizacją Garmin Iron Triathlon 2023. 

26.01.2023r. - Uroczystość z okazji zakończenia projektu pn. „Termomodernizacja 

budynku Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie”. 

- LX Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

 

Informacja o pracy Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

od  22 grudnia 2022 r. do 26 stycznia 2023 r. 

 

22.12.2022r. - LVII Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

27-30.12.2022r. - Urlop. 

02.01.2022r. - Spotkanie z Dyrektorem MOSiR Syców w sprawach bieżących.  
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- Spotkanie z Kierownik MGOPS w Sycowie w sprawach bieżących. 

04.01.2022r. - Rada Nadzorcza STBS Sp. z o.o. 

- LIX Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

10.01.2023r. - Spotkanie z Sołtysami Gminy Syców. 

11-12.01.2023r.  - Cykliczne spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek gminnych. 

- Posiedzenie komisji konkursowej w związku z zadaniami: 

- „Organizacja szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej dla mieszkańców 

Miasta i Gminy Syców”. 

- „Organizacja różnego rodzaju imprez i/lub zajęć sportowo-rekreacyjnych 

promujących aktywność fizyczną wśród mieszkańców Miasta i Gminy Syców”. 

- „Wzbogacenie oferty dla osób w wieku senioralnym”. 

- „Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji szczególnie w zakresie 

dostarczania żywności. 

- „Wzbogacenie oferty kulturalnej Miasta i Gminy Syców”. 

13-16.01.2023r. - Urlop. 

17.01.2023r. - Roczna odprawa w Komendzie Powiatowej Policji w Oleśnicy.  

18.01.2023r. - Cykliczne spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek gminnych. 

- Spotkanie z brokerem.  

19.01.2023r. - Spotkanie z dyrektorami gminnych jednostek oświatowych.  

23.01.2023r.  - Komisje Rady Miejskiej w Sycowie.  

25.01.2023r. - Cykliczne spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek gminnych. 

- Spotkanie w sprawie dziennego punktu wsparcia dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Syców. 

26.01.2023r. - Spotkanie z Dyrektorem MOSiR Syców w sprawach bieżących.  

- LX Sesja Rady Miejskiej w Sycowie.  

 

 

W wymienionym okresie podjąłem następujące zarządzenia: 

22.12.2022r. Nr 945 - w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022.  
23.12.2022r. Nr 946 – w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022. 
29.12.2022r. Nr 947 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
Nr 948 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji  
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pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 
Nr 949 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.  
Nr 950 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w zakresie 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 
Nr 951 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie 
miasta Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 
na okres do 3 lat.  

30.12.2022r. Nr 952 – w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022. 
Nr 953- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem 
w nieruchomości wspólnej, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 
Nr 954- w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem 
w nieruchomości wspólnej, w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 
Nr 955- w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do 
sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym 
na rzecz najemcy. 
Nr 956 – w sprawie wydzielenia zasobu mieszkaniowego Gminy Syców lokalu 
przeznaczonego na mieszkanie chronione. 
Nr 957 – w sprawie wprowadzenia zasad obejmowania wydarzeń patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców. 

02.01.2023r. Nr 958 – w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową 
gminy Syców. 

09.01.2023r. Nr 959-w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego składane 
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje 
pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 
w 2023 roku. 
Nr 960-w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej składane w otwartych konkursach 
ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne 
podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 
Nr 961- w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: 
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym składane w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 
Nr 962- w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie: 
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób składane w otwartych 
konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe 
i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2023 roku. 
Nr 963- w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 
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Nr 964- w sprawie zatwierdzenia wydatków na realizację „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-2025” w roku 2023. 
Nr 965- w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023. 
Nr 966- w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta 
i Gminy Syców uprawnień do dokonywania zmian w planach finansowych oraz 
do zaciągania w 2023 roku zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 
ujętych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” uchwały nr LVII/468/2022 
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia 
wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców oraz z tytułu umów,  
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy. 
Nr 967- w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Miasta i Gminy Syców 
na rok 2023. 
Nr 968 - w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej 
w postępowaniu na zadanie: Prowadzenie stałego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK)  w Sycowie na terenie działki nr 28/2 AM 28 
przy ul. Wrocławskiej 8. 

11.01.2023r. Nr 969 – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022-
2025  
Nr 970 – w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 
otwartego konkursu ofert. 
Nr 971 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych nieruchomości 
położonych w Sycowie przy ul. Piastowskiej, przeznaczonych do sprzedaży 
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych.  
Nr 972 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi 
Stradomia Wierzchnia, gmina Syców. 
Nr 973 – w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym, położonych na terenie wsi 
Wioska, gmina Syców. 

19.01.2023r. Nr 974 - ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz 
z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. 
Nr 975 - w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Syców ustawami na rok 2023. 

25.01.2023r. Nr 976 – w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Syców. 
Nr 977- w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach 
podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest 
 Gmina Syców. 
Nr 978- w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 
strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych gminy Syców za udział 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 
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Informacja o sprzedaży mienia komunalnego: 
 
Nie dokonano sprzedaży.  

 

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 

       Dariusz Maniak 

                                                                                           /-/ 


