
Protokół nr XXIX/2021 

z XXIX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dniu 28 stycznia 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 18:30 
 
Ad 1) Otwarcie Sesji  
Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Otworzył XXIX Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XXIX 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 13 radnych, co wobec 
ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 
decyzji. 
 
Nieobecni: 

1. Radny Marek Malinowski (nieobecność usprawiedliwiona) 
2. Radny Marian Lempert (nieobecność usprawiedliwiona) 

(sprawdzenie obecności imienne stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 
2. Artur Drzyzga – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Syców 
3. Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy Syców  
4. Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 
5. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców 
6. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 

 (załącznik nr 2) 
 
Ad 3) Przyjęcie porządku obrad. 
Dariusz Maniak – Za-ca Burmistrza MiG Syców 
Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktów 16, 17 o trześni: 

1. punkt 16: 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. 

2. punkt 17: Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 
Syców na rok 2021. 

 
Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wprowadzenie punktu 14 do 

porządku obrad: 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. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 
 



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

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wprowadzenie punktu 15 do 

porządku obrad: Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy 

Syców na rok 2021. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 
 

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 XXVIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 r. 
5. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie  

od 22 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r. 
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w 

okresie od 22 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r. 
7. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Sycowie za 2020 rok 

oraz Komisji doraźnej. 
8. Przyjęcie informacji z pracy Rady Miejskiej w Sycowie za 2020 rok. 
9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Sycowie na rok 2021. 
10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na 

pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – z 
miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym w Legnicy. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy Syców na lata 2021 - 2026. 

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na 
czas nieokreślony części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły 
Podstawowej w Drołtowicach. 

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 będących w posiadaniu 
Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową ciągu pieszo-
rowerowego na drodze wojewódzkiej nr 449 – ul. Kaliska w Sycowie. 

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową budowy 
chodnika w m. Wojciechowo-Zawada. 

16. 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. 

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

18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie transmisji 
posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Sycowie. 

19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
20. Interpelacje i zapytania Radnych. 
21. Oświadczenia i komunikaty. 
22. Wolne wnioski. 
23. Zamknięcie obrad. 



 
Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

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

w Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 

2020 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 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

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

Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 5) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w 

okresie od 22 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r. 
Pytań do złożonej informacji nie było.  

(załącznik nr 7) 
 
Ad 6) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach 

podejmowanych w okresie od 22 grudnia 2020 r. do 25 stycznia 2021 r. 
Pytań do złożonej informacji nie było. 

 (załącznik nr 8) 
 
Ad 7) Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Sycowie za 2020 

rok oraz Komisji doraźnej. 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Wyjaśnił, że sprawozdania zostały dołączone do materiałów i na posiedzeniu komisji 
przedstawione.  

(załącznik nr 9) 
Uwag do sprawozdań nie zgłoszono.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła sprawozdania z pracy Stałych 

Komisji Rady Miejskiej w Sycowie za 2020 rok oraz Komisji doraźnej. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 8) Przyjęcie informacji z pracy Rady Miejskiej w Sycowie za 2020 rok. 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Przedstawił informację z pracy Rady za rok ubiegły.  

(załącznik nr 11) 
Uwag do złożonej informacji nie było.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła informacji z pracy Rady Miejskiej w 

Sycowie za 2020 rok.  



(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych 

Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2021. 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Przedstawił projekt uchwały. Dodał, że plany pracy zostały przedstawione na posiedzeniu 
komisji i każdy z radnych ma je w swoich materiałach.  

(załącznik nr 13) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/251/2021  

w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2021. 
(załącznik nr 14) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 10) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu 

na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – 

z miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym w Legnicy. 
Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 
Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 16) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/252/2021  

w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – z miejscem pracy w Zespole Zamiejscowym 

w Legnicy.  
(załącznik nr 17) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Syców na lata 2021 - 2026. 
Anna Kapica – Kierownik M-GOPS w Sycowie 
Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 19) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 
Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej  
Odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/253/2021  

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Syców 

na lata 2021 - 2026.  
(załącznik nr 20) 



(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu na czas nieokreślony części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Szkoły 

Podstawowej w Drołtowicach. 
Andrzej Dembski – Naczelnik wydziału GN 
Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 22) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 
Marcin Marciniak – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  
Odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/254/2021  

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Syców 

na lata 2021 - 2026.  
(załącznik nr 23) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 będących w posiadaniu 

Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. z o.o. 
Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 25) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 
Marcin Marciniak – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  
Odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/255/2021  

w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 2024 będących w posiadaniu Sycowskiej Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 
(załącznik nr 26) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową ciągu 

pieszo-rowerowego na drodze wojewódzkiej nr 449 – ul. Kaliska w Sycowie. 
Bernadetta Murij – Naczelnik wydziału ITiI 
Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 28) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 



Marcin Marciniak – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  
Odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 
Odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/256/2021  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego na drodze 

wojewódzkiej nr 449 – ul. Kaliska w Sycowie.  
(załącznik nr 29) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową 

budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada. 
Bernadetta Murij – Naczelnik wydziału ITiI 
Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 31) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 
Marcin Marciniak – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  
Odczytał pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 
Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 
Odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/257/2021  

w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na dokumentację projektową budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada. 
(załącznik nr 32) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 16) 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 34) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 
Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 
Odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/258/2021  



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 35) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 17) 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 37) 
Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 
Podziękował wszystkim radnym, którzy zaangażowali się w kwestię analizy dotyczącej 
pobierania opłat na targowisku miejskim. W wyniku trwającej pandemii gmina ma możliwość 
uzyskania rekompensaty. Z roku na rok można było też zaobserwować spadek składki 
pobieranej przez STBS, co też budziło wątpliwość radnych. Dzięki kontrolom, które udało się 
przeprowadzić stawka w roku 2019 wzrosła kilkadziesiąt %. Za to podziękował, bo to 
pokazuje, że każda złotówka w budżecie jest ważna.  
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 
Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 
Odczytała pozytywną opinię komisji w sprawie przedstawionego projektu uchwały.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/259/2021  

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021.  

(załącznik nr 38) 
(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu) 

 
Ad 18) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie 

transmisji posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Sycowie. 
Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 40) 
 
Dyskusji w tym punkcie nie było. Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.  
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/260/2021  

w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie transmisji posiedzeń komisji Rady Miejskiej w 

Sycowie.  
(załącznik nr 41) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu) 
 
Ad 19) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady miejskiej w Sycowie 
Przedstawił projekt uchwały wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej stanowiące 
uzasadnienie do niniejszej uchwały.  
Następnie otworzył dyskusję.  

(załącznik nr 43) 



Jacek Prus – Radny 
W związku z tym, że radni w tej kwestii nie dostali wyjaśnień stąd pytania; 
Czy radny uczestniczył w procesie wyboru wykonawcy? 
Czy podpisanie umowy wykonawcy z radnym zostało dokonane po przekazaniu placu 
budowy przez spółkę? 
Czy wynagrodzenie zostało wypłacone po odbiorze prac wykonawcy przed terminem odbioru 
ostatecznego przez spółkę? 
Czy radny uczestniczył w odbiorze prac wykonawcy jako strona odbierająca? 
Dlaczego nie zareagował nadzór inwestorski, jeżeli powziął takie informacje o tym, czy mógł 
zareagować nadzór inwentorski?  
Z czego wynikają rozbieżności w uzasadnieniu do uchwały, które zostały przedstawione na 
komisjach, a które są uzasadnieniem do uchwały dzisiejszej sesji? Są rozbieżności w jednym 
akapicie, gdzie przedstawione są nowe przesłanki. Nie wiem czy dotyczące tej sprawy, bo nie 
mieliśmy okazji się z tym zapoznać. Czy któryś z radnych lub Komisja Rewizyjna zapoznała 
się z tymi nowymi przesłankami? 
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy pan Krzysztof Lentka chciałby zabrać głos? 
 
Krzysztof Lentka – Radny 
Wyjaśnił, że uzasadnienie pewnych kwestii złożył Radzie Miejskiej na piśmie. Dodał, że nie 
będzie tego uzasadnienia czytał. Wyjaśnił tylko, że po przekazaniu placu budowy w sierpniu, 
firma Lentka weszła dopiero w styczniu weszła na inwestycje. W tym momencie nie było to 
mienie gminy, ponieważ był właścicielem spółka HMK Jastrzębie. To spółka HMK Jastrzębie 
decyduje, z kim zawiera umowy. Dodał, że firma Lentka umowy z SGK Sp. z o.o. nie ma 
podpisanej umowy. |Nadmienił, że nie widzi w tej kwestii konfliktu interesu.  
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Czy pan prezes SGK Sp. o.o. chciałby się ustosunkować do pytań p. Jacka Prosa? 
 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. zo.o. 
Plac budowy został przekazany głównemu wykonawcy, czyli firmie HMK. Przy przekazaniu 
placu budowy nie było żadnego podwykonawcy, ponieważ na tym etapie być ich nie mogło. 
SGK Sp. z o.o. wybraliśmy w przetargu firmę HMK i dla nas to był partner w rozmowach i 
kontaktach w całym procesie inwestycyjnym. I to firmie HMK płaciliśmy każde kwoty, nie 
było sytuacji, abyśmy musieli płacić jakiemuś podwykonawcy. W umowach z głównymi 
wykonawcami, co wynika też z zamówień publicznych i kodeksu cywilnego, są zapisy, które 
mówią, że w sytuacji gdyby główny wykonawca nie płacił podwykonawcy, dopiero wtedy 
przy spełnieniu dodatkowych warunków SGK mogłaby zapłacić podwykonawcy. Natomiast 
na moment przekazania placu budowy nie było żadnego podwykonawcy. Oni pojawiali się 
późnij zgłaszani przez firmę HMK.  
 
Jacek Prus – Radny 
Czy podejmowali pracę przed czy po zgłoszeniu?  
 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. zo.o. 
Po zgłoszeniu. 
 
Jacek Prus – Radny 
Kto pełnił nadzór inwestorski? 



Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. zo.o. 
Firma z Wrocławia p. Rybki. To firma z odpowiednimi uprawnieniami. Żeby było jasne, 
nadzór inwestorski nie ma żadnych uprawnień do tego żeby badać czy dany podmiot ma 
jakiekolwiek zakazy wynikające tak jak w tym przypadku z ustawy o samorządzie gminnym. 
Nadzór inwestorski w ogóle się tym nie zajmuje, to jest stricte techniczny nadzór.  
 
Jacek Prus – Radny 
Czy wynagrodzenie panu radnemu zostało wypłacone po czy przed odbiorem prac? 
 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. zo.o. 
Przed odbiorem prac.  
 
Jacek Prus – Radny 
Czy radny uczestniczył w procesie odbioru? 
 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. zo.o. 
Nie. 
 
Jacek Prus – Radny 
I ostatnia kwestia dotycząca nowych przesłanek, które znalazły się w uzasadnieniu. Czy 
komisja lub radni mieli okazje się z tym zapoznać? Czy było to przedmiotem wniosku? 
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Za chwile na to pytanie odpowiem, ale korzystając z okazji obecności pana prezesa czy chcą 
radni jeszcze o coś zapytać? Czy pan radny Krzysztof Lentka chciałby jeszcze o coś zapytać 
pana prezesa? 
 
Krzysztof Lentka – Radny 
Chciałbym zaznaczyć, że otrzymałem wynagrodzenie nie od gminy Syców, nie od SGK Sp. z 
o.o. tylko od prywatnego przedsiębiorcy. Stanie na stanowisku, że wynagrodzenie wypłacone 
od prywatnego przedsiębiorcy jego prywatnych środków zgromadzonych na prywatnym 
rachunku bankowym to nie pieniądze publiczne należy uznać za nieracjonalne. Tutaj nie ma 
żadnego konfliktu interesu i po co to całe zamieszanie to nie wiem, ale trudno.  
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Dzisiaj do biura Rady Miejskiej przez posiedzeniem Rady wpłynęło do mnie pismo od 
burmistrza o treści:  
„Szanowny Panie Przewodniczący, w załączeniu przekazuję kserokopie dokumentów 
(potwierdzone za zgodność z oryginałem faktury) wskazujące na zrealizowanie przez Pana 
Krzysztofa Lentkę bezpośrednich prac na rzecz Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. 
w Sycowie w latach 2019 do 2020r. które zostały przez gminną spółkę opłacone. W 
załączeniu 26 kserokopii faktur VAT.”  
Po konsultacji z radcą prawnym uznaliśmy, że warto w tym momencie w pewnym sensie 
zmienić, ale rozszerzyć uzasadnienie do uchwały o te najnowsze informacje.  
 
Jacek Prus – Radny 
Ale one nie były przedmiotem sprawy.  
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Tak, ale nie powodują też, że sprawa nie może mieć dalszego biegu. 



Jacek Prus – Radny 
Czy można prosić pana radnego o ustosunkowanie się do tych nowych faktów? 
 
Krzysztof Lentka – Radny 
To zostało zlecone przez spółkę, spółka ma osobowość prawną i jest to podmiot działający. A 
usługi nie były wykonywane na mieniu gminy, były to usługi wiązane z koparkami, 
załadunkami na rzecz społki gdzie spółka prowadzi działalność gospodarczą.  
 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. zo.o. 
Ja potwierdzam, że były usługi zlecane na rzecz firmy pana Lentki.  
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Czyli potwierdza pan, że usługi były zlecane? 
 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK Sp. zo.o. 
Tak. Są na to faktury. 
 
Krzysztof Lentka – Radny 
Są faktury za usługi nie ma mieniu gminy tylko na rzecz spółki. To są dwie różne rzeczy.  
 
Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 
Ja mam wątpliwości w związku z tymi nowymi okolicznościami w dzisiejszym uzasadnieniu, 
które jednoznacznie wskazują, że radny Krzysztof Lentka wystawiał faktury (26 faktur w 
latach 2019-2020) na rzecz SKG Sp. o.o. Dzisiaj też przed sesją otrzymaliśmy materiały, 
których na Komisjach nie było. W wyjaśnieniu pana Krzysztofa jest oświadczenie 
„Oświadczam, że nie prowadzę działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z 
innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy Syców” natomiast z 
dzisiejszych informacji wynika, że wystawił od w latach 2019 -2020 26 faktur na łączną 
kwotę bezpośrednio na rzecz Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Wobec powyższego 
zauważyć należy, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zaistnienia podstaw do 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w dotychczasowym stanie faktycznym, w chwili 
obecnej powzięcie informacji o fakcie wykonywania tego rodzaju działalności, tj. 
świadczenia usług w sposób bezpośredni na rzecz Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o., stanowi jednoznaczną podstawę do uznania, że spełniona została przesłanka, o której 
mowa w art. 24 f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Dlatego ja bym prosiła pana radnego 
o ustosunkowanie się jak się ma pana oświadczenie do tych 26 faktur? 
 
Krzysztof Lentka – Radny 
To są zlecenia od SGK. A SGK może zlecić jakieś drobne usługi. I to nie jest mienie gminy 
tylko działalność spółki. Ja nie wykonywałem pracy tylko realizowałem usługę za która 
zapłaciła spółka.  
 
Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 
Jestem członkiem komisji Rewizyjnej i analizowaliśmy tą sytuację. SGK jest w 100% spółką 
gminną, więc poprosiłabym radcę prawnego o opinię.  
 
Mateusz Nogala – Radca Prawny 
Odnosząc się do pytania pani radnej chciałbym wskazać, że już w uzasadnieniu uchwały 
zostało wyjaśnione co jest mieniem gminy. Art. 24f mówi o mieniu komunalnym gminy. W 
mojej ocenie mieniem gminy są również środki pieniężne. W zakresie podwykonawstwa 



rozważaliśmy ten fakt, czy rzeczywiście środki, które zostały wypłacone przez wykonawcę 
głównego, tak jak pan prezes tutaj słusznie wskazywał, bo tutaj nikt nie ma wątpliwości, pan 
radny w zakresie wykonywania prac budowlanych na kwotę 100 tys. zł był wyłącznie 
podwykonawcą. I tak jak zostało to w uzasadnieniu uchwały w mojej ocenie te środki 
pieniężne pomimo tego, że zostały wypłacone przez wykonawcę głównego nie utraciły 
statusu mienia komunalnego. Wynika to z orzecznictwa, które oczywiście jest niejednolite, 
ale w mojej ocenie ta wykładnia przepisu powinna być konkretna, nie można jej też omijać. 
Gdybyśmy wychodzili z założenia, że radny może prowadzić działalność w dowolnej formie 
jako podwykonawca, to ten przepis byłby wypatrzony. W zakresie konkretnie tych 26 faktur, 
które zostały przedstawione w dniu dzisiejszym, to proszę państwa, jeśli mieniem spółki 
pozostawały środki pieniężne wypłacane przez wykonawcę głównego, to tym bardziej 
mieniem komunalnym są środki pieniężne wypłacane bezpośrednio przez spółkę na rzecz 
wykonywanych prac.  
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Potwierdzam, że pan radny Lentka złożył dzisiaj pismo wyjaśnienie, które nie chciał 
odczytać, ale zakomunikował, pismo wyjaśniające przedstawiające własne stanowisko.  
 
Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 
Przysłuchując się tej dyskusji, którą poniekąd wywołałem, to chciałbym bardzo mocno 
podkreślić, że jestem w samorządzie od 11 lat i zawsze przyświecało mi tylko i wyłącznie 
dobro miasta i gminy Syców. Dzisiaj z perspektywy tego chciałbym państwu przypomnieć, że 
i radny Staniewicz, radny Prus i radny Schönfelder musieli w jakikolwiek sposób rozstać się 
bądź podzielić swoją działalność gospodarczą czy ta, którą wykonywali na majątku gminnym, 
żeby móc sprawować mandat, którym zostali obdarzeni przez wyborców. Nie będę tutaj 
miarkował podejścia, bo od tego są organy nadzoru i WSA. Jednak zdecydowanie chciałbym 
podkreślić, że jeżeli będę burmistrzem, to w każdym momencie, kiedy w jakikolwiek sposób 
dotrą do mnie sygnały, że któryś z radnych próbuje wykorzystać mienie komunalne gminy w 
jakikolwiek sposób to gwarantuje państwu, ze podobne pismo złożę na ręce 
przewodniczącego rady. W tym momencie w obliczu tylu wątpliwości spotkam się tez z 
panem prezesem, spróbujemy podjeść do jakiegoś audyt. Spróbujemy określić, jaka była 
perspektywa i rzeczy, które radni ewentualnie wykonywali z perspektywy poprzednich 
kadencji. Dzisiaj zależało mi na tym, by pokazać, w którym momencie jesteśmy dzisiaj, czyli 
od początku 2019 r. do 2020 r. bo docierają do nas różne sygnały, a jako burmistrz nie mogę 
pozostać biernym. Dlatego podkreślam, jeśli takie sygnały będą do nie docierały, to na pewno 
będę reagował i przedkładał przewodniczącemu rady informację. Co państwo z tym zrobią, to 
będzie należało do państwa kompetencji, bo mogą państwo sami za siebie decydować. Ja o 
tym, kto będzie lub, kto nie będzie radnym nie mam prawa zabierać głosu, ale czuje się 
odpowiedzialny, jeśli dostaje takie sygnały żeby reagować i przekazywać Radzie Miejskiej.  
Jednak tajemnica poliszynela jest to, że już jak zaczynałem prace w samorządzie 
funkcjonowanie firmy pana Lentki budziło szereg kontrowersji. Ja dzisiaj to państwu 
pokazała, ale to państwo zadecydują jak to będzie wyglądało. A to, co dalej się z tą uchwałą 
stanie, jeśli ją państwo podejmiecie i wygasicie mandat i wówczas WSA po złożeniu skargi 
przez pana Lentkę będzie wykładnią, którą mieszkańcy gminy, ja i państwo będziemy musieli 
zgodnie z wyrokiem sądu stosować.  
 
Krzysztof Lentka – Radny  
To są trzy różne sprawy. Pan Staniewicz, Prus i Schönfelder to są trzy różne sprawy. Tu jest 
mienie gminy a nie praca z przedsiębiorcą. Czyli pana zdaniem gdybym pracował w firmie 
HMK jako radny to dostałbym wynagrodzenie czy nie? Czy dostałbym wynagrodzenie z 



mienia gminy? Albo teraz każdy radny, który otrzymuje dietę to też dostaje pieniądze z 
mienia gminy. To jest taka al. Interpretacja. A moja interpretacja jest taka, ze ja jestem jak 
gdyby pracownikiem HMK. A te usługi na rzecz SGK, to SGK tez jest firmą, ma osobowość 
prawną.  
Także pan Staniewicz miał piekarnie na mieniu, pan Prus był w zasobach gminy i pan 
Schönfelder był na mieniu gminy bezpośrednio. To są dwie różne sprawy, więc niech pan to 
sobie uświadomi.  
 
Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 
Jeszcze raz chcę potwierdzić, że jakiekolwiek sygnały będą do mnie docierały będę 
przedstawiał. Nie jestem od tego, aby miarkować wielkość czy kwestie podejścia do 
naruszenia ustawy o samorządzie gminnym. Zostawiam to państwu od tego też są różne 
instytucje, które będą potencjalnie oceniały państwa glosowanie. Jednak podkreślam, że 
odkąd jestem w samorządzie zawsze starałem się rzetelnie podchodzić do wykonywania 
swoich obowiązków, którymi obdarowali mnie wyborcy i tak samo jest teraz i tak samo 
będzie w przyszłości.  
 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Wszystkie czynności, jakie zostały wykonane w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji były 
jawne, przejrzyste, nikt tutaj niczego nie ukrywał i przyświecał temu tylko jeden cel, tj 
wyjaśnienie tej sprawy. Zresztą za zgoda rady, która podjęła uchwałę zlecającą komisji 
Rewizyjnej wykonanie czynności wyjaśniających. Z tego zadania komisja się wykonała 
przedkładając konkretne stanowisko. Nie ma tutaj żadnej złośliwości i tak jak pan burmistrz 
powiedział, każda sprawa, która wpłynęłaby na moje ręce niezależnie kogo by dotyczyła, była 
by rzetelnie rozpatrzona. 
Następnie odczytał projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  
Ze względu na brak innych pytań dokonał zamknięcia dyskusji i poddał projekt uchwały pod 
glosowanie. 
 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 6 głosami „za”, 2 głosami 

„przeciw” oraz 4 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXIX/261/2021  

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. 

(załącznik nr 44) 
(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 45 do niniejszego protokołu) 

Radny Krzysztof Lentka nie brał udziału w głosowaniu.  
 
Ad 20) Interpelacje i zapytania Radnych. 
Łukasz Schönfelder – Radny 
Czy na ul. Kościelnej, Wałowej i Młyńskiej jest jakaś dodatkowa awaria oświetlenia?  
 
Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 
O awarii oświetlenie już mówiłem, W dniu wczorajszym udało się przywrócić oświetlenie na 
ul. Daszyńskiego przy sklepie Pepko. Niestety przepięcia lamp są w taki sposób 
konserwowane i zrobione, że wykonawca próbuje wdrożyć główną arterie komunikacyjną. 
Niestety nadal są problemy z ul. Młyńską, Wałową i Kościelną. Mamy informacje, że 
najprawdopodobniej będzie trzeba przełożyć cale połączenie ul. Kościelnej i centrum miasta 
wraz z wymiana okablowania. Najprawdopodobniej na tym, które istnienie nie uda się 
przywrócić przepięcia. Jednocześnie odpowiadając na to pytanie pana radnego Jacka Prusa, 
kwestia skrzyżowania została uruchomiona. „Jest gotowy kosztorys i projekt pozwolenia na 
budowę od ronda do skrzyżowania z doświetleniem przejść dla pieszych. Dopytywałem 



również w wydziale ochrony środowiska w kwestii śmieci, które są nielegalnie składowane na 
ul. Matejki. Jeżeli nic się nie zmieni, a do tej pory ten pan nie odbiera od nas wiadomości, a to 
w myśl obowiązujących przepisów są kolejne 3 tygodnie, które wydłużają procedurę i nie 
możemy wydać rozstrzygnięcia zastępczego. Myślę, że najpóźniej koniec lutego powinniśmy 
ten temat załatwić. Oczywiście pracownicy Urzędu są regularnie wzywani na komisariat 
policji i uczestniczą w postępowaniu prokuratorskim związanym z nielegalnym 
składowaniem śmieci.  
My ze swojej kompetencji się wywiązujemy, ale jak państwo wiedzą niewiele od nas zależy.  
 
Mariusz Kramarz – Radny 
Zwrócił uwagę, że jakiś czas temu firma, która kładła najprawdopodobniej światłowody 
rozkopała drogi gminne a zakończenia wykopów nie zostały zabezpieczone lub 
zabezpieczone niechlujnie. Od miesiąca nic się tam nie dzieje. Zapytał czy wiemy coś na 
temat tej firmy? Czy odstąpili od pracy? 
 
Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 
Poinformował, że nie mam informacji na ten temat. Zobowiązał się do zasięgnięcia informacji 
w wydziale, ale prosił o złożenie na piśmie dokładnej lokalizacji.  
 
Mariusz Kramarz – Radny 
Zaproponował wspólny wyjazd w teren, aby obejrzeć te wykopy.  
 
Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 
Prosił o kontakt w tym temacie z zastępcą.  
 
Mariusz Kramarz – Radny 
Poprosił o kilka słów wyjaśnień jak będzie wyglądał koncert charytatywny. Czy jest jakaś 
specjalna lista uczestników w Centrum Kultury? 
 
Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 
Wyjaśnił, że potwierdzony jest udział przedstawiciela kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
przedstawiciel Episkopatów Polskich, przedstawiciel Kancelarii Prezydenta oraz Pani 
Europoseł Kempa. Jest to związane z ograniczeniami. W takich wydarzeniach może 
uczestniczyć maksymalnie 5 osób.  
 
Łukasz Schönfelder – Radny 
Dodał, że ostatnio zgłaszana przez niego awaria oświetlenia w parku została naprawiona. 
Wszystko działa sprawnie. 
 
Ad 21) Oświadczenia i komunikaty. 
Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 
Zaprosił na koncert Charytatywny na rzecz rodaków mieszkających na wschodzie. Koncert 
odbędzie się online. Będzie również transmisja mszy świętej z naszego kościoła parafialnego. 
Zachęcił również do finansowego wsparcia naszych rodaków za pośrednictwem portalu 
zrzutka.pl 
 
 
Ad 22) Wolne wnioski. 
Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 



Zwrócił uwagę na skrzyżowanie obok Przychodni. Dodał, że wiele ludzi chwali to 
rozwiązanie, ale obecnie brak pasów i oświetlenia powoduje duże zagrożenie.  
 
Artur Drzyzga – Z-ca Burmistrza MiG Syców 
Wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym prowadzona była wizja. Najprawdopodobniej będzie 
dołożony jeszcze jeden element barierki. Mieszkańcy chodzą z przyzwyczajenia, więc 
dołożenie tej barierki będzie już ostatecznością.  
 
Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 
Dodał, że jak tylko warunki atmosferyczne pozwolą to zostanie frezowana cześć nawierzchni, 
aby położyć nową nakładkę. W tej kwestii trzeba zrobić rozeznanie ze względu na istniejącą 
w tym miejscu kostkę poniemiecką.  
 
Ad 23) Zamknięcie obrad.  
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 
Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 16:40 zamknął XXIX Sesję Rady 
Miejskiej w Sycowie słowami „Zamykam XXIX Sesję Rady Miejskiej w Sycowie”. 
 
Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła:  
 
 


