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Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Syców   

oraz Zastępcy Burmistrza 

od  30 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. 

 

 

 

  

Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy Syców  

od 30 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. 

 

30.11.2022r. - LV Sesja Rady Miejskiej w Sycowie.  

02.12.2022r. - Spotkanie z Panem Jackiem Marczakiem Kierownikiem Działu 

Dokumentacji Energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. RD Kępno.  

03.12.2022r. - Mikołajki w Sołectwie Szczodrów. 

04.12.2022r. - Sycowski Jarmark Świąteczny. 

05.12.2022r. - Uroczyste otwarte spotkanie z okazji XXX rocznicy istnienia grupy A.A 

"Jedynka" Syców. 

07.12.2022r. - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Oświetlenie Uliczne 

i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu. 

08.12.2022r. - Gala 25-lecia Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-

PARK” we Wrocławiu.  

- Turniej Mikołajowy SKS „POGOŃ” Syców. 

09.12.2022r. - Inauguracja projektu „Cyfrowe Koła Gospodyń Wiejskich”. 

10.12.2022r. - Turniej Mikołajkowy APS Syców. 

12.12.2022r. - Spotkanie z Damianem Brylem Biskupem Diecezji Kaliskiej.  

- Jasełka Bożonarodzeniowe w Szkole Podstawowej w Działoszy. 

- LVI Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

13.12.2022r. - Spotkanie z Prezesem Zarządu SGK Sp. z o.o. w sprawach bieżących.  

14.12.2022r. - Rada Nadzorcza SGK Sp. z o.o.  

15.12.2022r. - Spotkanie opłatkowe Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów 

Zarząd Rejonowy w Sycowie. 

16.12.2022r. - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska 

w formie online.  

- Spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Trzeciego Wieku „SURSUM CORDA” 

w Sycowie. 

19.12.2022r. - Uroczystość wprowadzenia do podziału bojowego nowego samochodu 

ratowniczo-gąśniczego w JRG PSP w Sycowie. 

- Komisje Rady Miejskiej w Sycowie.  

20.12.2022r. - Spotkanie wigilijne w Publicznym Przedszkolu Nr 2 Misia Uszatka  
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w Sycowie. 

 - Odbiór windy w Szkole Podstawowej Nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie. 

21.12.2022r. - Odbiór inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie 

budowy w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz 

z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej” z udziałem Pana 

Mariusza Wawro Dyrektora ds. Inwestycji w Dolnośląskiej Służbie Dróg 

i Kolei we Wrocławiu. 

- Odbiór inwestycji „Termomodernizacja budynków wielorodzinnych 

położonych w miejscowościach Wielowieś 1e i Szczodrów 32 d”. 

- Otwarcie II Miejskiej Wigilii.  

22.12.2022r. - Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

- LVII Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

 

Informacja o pracy Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

od  30 listopada 2022 r. do 22 grudnia 2022 r. 

 

30.11.2022r. - LV Sesja Rady Miejskiej w Sycowie.  

04.12.2022r. - Sycowski Jarmark Świąteczny. 

- Wernisaż wystawy Martyny Kaszycy  "Obserwacje" w Muzeum Regionalnym 

w Sycowie.  

05.12.2022r. - Rada Społeczna SPZOZ „Przychodnia” Syców.  

- Uroczyste otwarte spotkanie z okazji XXX rocznicy istnienia grupy A.A 

"Jedynka" Syców. 

07.12.2022r.  - Cykliczne spotkanie z dyrektorami i kierownikami jednostek gminnych. 

08.12.2022r. - Walne Zebranie Wyborcze Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. 

09.12.2022r. - Spotkanie z Prezesem STBS Sp. z o.o. w sprawach bieżących. 

- Spotkanie z Dyrektorem MOSiR Syców w sprawach bieżących.  

10.12.2022r. - Wręczenie nagród zawodnikom IX Grand Prix Syców w MOSiR w Sycowie. 

12.12.2022r. - LVI Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

14.12.2022r. - Spotkanie z Dyrektorem SPZOZ „PRZYCHODNIA” w Sycowie w sprawach 

bieżących. 
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15.12.2022r. 

 

- Spotkanie Opłatkowe w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas  

Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach. 

 - Spotkanie z Prezesem APS Syców, SKS „Pogoń” Syców i Dyrektorem 

MOSiR w Sycowie. 

19.12.2022r. - Komisje Rady Miejskiej w Sycowie. 

21.12.2022r. - Otwarcie II Miejskiej Wigilii. 

22.12.2022r. - LVII Sesja Rady Miejskiej w Sycowie. 

 

 

W wymienionym okresie podjąłem następujące zarządzenia: 

01.12.2022r. Nr 925 -w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów 

korygujących wzrok pracownikom użytkującym w czasie pracy monitory 

ekranowe.  

Nr 926 – w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości. 

Nr 927 w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

05.12.2022r. Nr 928 - w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

Nr 929 - w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad 

i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie 

Miasta i Gminy Syców. 

Nr 930 – w sprawie powołania dodatkowego członka komisji przetargowej 

w postępowaniu na zadanie: Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 

na terenie miasta Syców w roku 2023. 

08.12.2022r. Nr 931 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do 

sprzedaży wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w trybie bezprzetargowym 

na rzecz najemcy. 

Nr 932 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie 

miasta Syców przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym 

na okres do 3 lat.   

Nr 933-w sprawie powołania dodatkowych członów komisji przetargowej 

w postępowaniu na zadanie: Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na 

terenie Gminy Syców z podziałem na zadania. 

Nr 934- w sprawie powołania dodatkowych członów komisji przetargowej 

w postępowaniu na zadanie: Oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie miasta 

i gminy Syców w 2023 roku. 

13.12.2022r. Nr 935 – w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022. 

Nr 936 - w sprawie powołania dodatkowych członów komisji przetargowej 

w postępowaniu na zadanie: Odbiór i transport odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części 

stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady  
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komunalne w zakresie części niezamieszkałej położonych na terenie miasta 

i gminy Syców. 

14.12.2022r. Nr 937 - wprowadzające rozwiązania organizacyjno - techniczne dotyczące 

wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Sycowie. 

15.12.2022r. Nr 938 – w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 r. 

Nr 939- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego w 2023 roku. 

Nr 940- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 

roku. 

Nr 941-w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom 

w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 

roku. 

Nr 942 – w sprawie opłat za wynajem świetlic wiejskich na terenie gminy Syców. 

19.12.2022r. Nr 943 – w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022. 

Nr 944 – w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem 

otwartego konkursu ofert. 

 

 

 

Informacja o sprzedaży mienia komunalnego: 

1. Lokal mieszkalny Syców ul. Waryńskiego 6/15 pow. 34.44 za kwotę 16352.74 na rzecz 

najemcy. 

 

                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 

       Dariusz Maniak 

                                                                                            


