
Protokół nr XXXVI/2021 

z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 30 września 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 16:04 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył XXXVI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XXXVI 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 14 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. Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

3. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców 

4. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 

(załącznik nr 2) 

 

Ad 3) Przyjęcie porządku obrad. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Wioska oraz 

kolejny punkt dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców.  

 

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 XXXV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

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

od 26 sierpnia 2021r. do 30 września 2021r. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w 

okresie od 26 sierpnia 2021r. do 30 września 2021r. 

7. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu oleśnickiego ze szczególnym 

uwzględnieniem Miasta i Gminy Syców. 

8. Informacja Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej za okres od 01 lutego 2021 r. do 

31 sierpnia 2021r. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 



10. 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. 

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

12. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/03/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z 

dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

13. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie wyroku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 103/21. 

14. Interpelacje i zapytania Radnych. 

15. Oświadczenia i komunikaty. 

16. Wolne wnioski. 

17. Zamknięcie obrad. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła porządek XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 sierpnia 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 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z 

dnia 26 sierpnia 2021 r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

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

od 29 czerwca 2021r. do 26 sierpnia 2021r. 

(załącznik nr 5) 

 

Mariusz Kramarz – Radny  

21 września uczestniczył Pan w spotkaniu w sprawie nocnej pomocy medycznej. Czy jakieś 

zmiany nastąpiły? 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Doskonale Państwo znacie historię z sycowskiego szpitala i doskonale wiecie co z niego dzisiaj 

zostało. Znacie też Państwo historię z ostatniej kadencji samorządu, w której to oddział 

wewnętrzny został zlikwidowany, nasi mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości odbycia 

choroby na Oddziale Wewnętrznym w Sycowie. Przewodniczący komisji zdrowia, Pan doktor 

Płaksej zaproponował nam spotkanie. To już jest drugie spotkanie bo wcześniej jedno odbyło się 

w starostwie dotyczące ewentualnej próby przywrócenia Opieki Medycznej w Sycowie. Również 

w taki sposób jak to funkcjonuje od piątku wieczorem do poniedziałku rano. Nie ma konkretnych 

decyzji, ale jest też z naszej strony zielone światło co do tego żeby spróbować oszacować jak dużo 

naszych mieszkańców korzysta z placówek okolicznych. Czy to w Kępnie czy to w Ostrzeszowie 

czy to w Oleśnicy. Czy to jest zasadne, czy to się finansowo opłaca. Na ten moment czekamy na 

rozstrzygnięcia, które zapadną w ministerstwie zdrowia. Ponieważ z mocy ustawy wszystkie 

szpitale, które są w sieci, a szpital Oleśnicki jest sieci szpitali, musi prowadzić nocną i świąteczną 

pomoc medyczną i na tym etapie nie można było dopuszczać do tych przetargów podmiotów 



prywatnych. Można było ewentualnie z nimi na zasadzie umowy tak jak jest to w Sycowie być 

realizowane. Może się to zmienić i na przykład szpitale nie będą musiały i podmioty prywatne 

będą mogły startować również w tym konkursie dotyczącym zapewnienia nocnej i świątecznej 

pomocy. Jak Państwo wiecie powiat Oleśnicki jest jednym z największych powiatów w 

województwie dolnośląskim, stąd też ten kontrakt jest realizowany opiewający na dosyć sporą 

kwotę i to tak naprawdę od dyrekcji szpitala zależy czy ten kontrakt będzie realizowany w szpitalu 

w Oleśnicy czy rozszerzony o szpital w Sycowie. My ze swojej strony deklarowaliśmy, że 

jesteśmy w stanie w jakiś sposób współfinansować ze szpitalem funkcjonowanie tej nocnej Opieki 

Medycznej w tygodniu w Sycowie, a na ten moment nie ma jeszcze konkretnych kosztów. 

Analizujemy to, jeżeli dojdziemy do porozumienia i będziemy mogli Państwu przedstawić 

jakąkolwiek formułę to na pewno Państwu przedstawimy. Na ten moment to po prostu są pewnego 

rodzaju rozmowy w celu poprawy bezpieczeństwa i dostępu do usług medycznych na terenie 

miasta i gminy Syców. 

 

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

w okresie od 26 sierpnia 2021r. do 30 września 2021r. 

(załącznik nr 6) 

Pytań do złożonej informacji nie było.  

 

Ad 7) Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu oleśnickiego ze szczególnym 

uwzględnieniem Miasta i Gminy Syców. 

Waldemar Grzędziak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy 

Naświetlił sytuację o stanie bezrobocia na terenie powiatu Oleśnickiego ze szczególnym 

uwzględnieniem gminy Syców. Wspomniał również o pozyskiwanych środkach na aktywizowanie 

osób bezrobotnych, sytuacji w czasie pandemii, a także możliwości zatrudniania cudzoziemców.  

(załącznik nr 7) 

 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Podziękował pani dyrektorowi za przygotowaną informację oraz za dotychczasową wzorową 

współpracę, która zawsze jest na korzyść dla gminy Syców. 

 

Ad 8) Informacja Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej za okres od 01 lutego 

2021 r. do 31 sierpnia 2021r. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

Przedstawił informację o wykonaniu uchwał we wskazanym okresie. 

(załącznik nr 8) 

 

Uwag do złożonej informacji nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informacja Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady 

Miejskiej za okres od 01 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2021r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 9) 

  



Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 10) 

 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 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 XXXVI/316/2021 w sprawie 

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

i gminy Syców. 

(załącznik nr 11) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12) 

 

Ad 10) 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 13) 

 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 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 XXXVI/317/2021 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 14) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 15) 

 

Ad 11) 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 16) 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Wspomniał o dwóch istotnych dofinansowaniach. Pierwsze  do wymiany źródeł ciepła. Dzięki tej 

zmianie gmina przeznaczy w tym roku ponad 400 000 złotych z własnego budżetu  

na wymianę tzw. kopciuchów. Oprócz tego grand, który został przyznany jest realizowany w 

kwocie powiększonej o kolejne 400 000 złoty. Poinformował że w dniu dzisiejszym  ukazał się 

ranking dotyczący czystego powietrza i w drugim kwartale tego roku gmina Syców po raz kolejny 

została liderem, jeżeli chodzi o ten program na całym Dolnym Śląsku. Syców jest  60  gminą w 



Polsce, w realizacji tego zadania za to bardzo mocno podziękował moim pracownikom, którzy 

realizują ten grand. Dodał, że jeżeli utrzymamy to tempo i tą ilość wniosków gmina będzie w 

stanie realizować zdecydowanie więcej zadań. Drugie dofinansowanie, również w kwocie 400 000 

złoty na dokapitalizowanie spółki, oświetlenie drogowe i uliczne w Kaliszu. I to też jest 

rekordowe dokapitalizowanie, ponieważ w tym roku łącznie gmina przekaże pół miliona złotych 

na nowe oświetlenia i w ramach tych środków zostały przygotowane projekty na ulicę Kolejową 

w kierunku wiaduktu na S8, ulicę Okrężną tutaj koło Rossmana, na garaże na ulicy Matejki i z 

oszczędności, które wynikną po przetargowo urząd postara się zlecić kolejne projekty. Dodał 

również, że na kolejne lata gmina będzie przeznaczała na ten cel więcej środków z uwagi na 

bardzo duże braki w tym temacie. Co również zauważyła komisji infrastruktury, za co 

podziękował. Ze względu na rozwój miasta i rozbudowę osiedli w tym moment są spore 

zaniedbania, a gmina musi nadążyć za tym rozwojem. 

 

Pytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały 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: 10 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz przy 4 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXVI/318/2021 w sprawie 

zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021. 

(załącznik nr 17) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 18) 

 

Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr II/03/2018 Rady Miejskiej w 

Sycowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Dodał, że w związku ze złożeniem 

mandatu przez p. Marzenę Guder i objęcia przez nią funkcji Wiceburmistrza konieczne jest 

dokonanie zmian osobowych w komisji rewizyjnej. Zgodnie ze statutem komisja ta składa się z co 

najmniej 3 członków. Zapytał czy ktoś chciałby zgłosić kandydata do pracy w tej komisji. 

(załącznik nr 19) 

 

Danuta Nowicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

Zgłosiła kandydaturę Radnego Mieczysława Troski. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał czy Radny Mieczysław Troska wyraża zgodę? 

 

Mieczysław Troska – Radny 

Tak, wyrażam zgodę.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał czy są inne kandydatury. 

Z uwagi na brak innych propozycji, zamknął listę kandydatów. Następnie odczytał projekt 

uchwały i poddał go pod głosowanie.  

 

  



Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XXXVI/319/2021 zmieniającą 

uchwałę nr II/03/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej. 

(załącznik nr 20) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21) 

 

Ad 13) Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 

103/21. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu dotyczący wygaszenia 

mandatu Radnego Krzysztofa Lentki. 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Ad 14) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że Radny Jacek Prus złożył zapytanie, a Radny Łukasz Schönfelder interpelacje.  

 

Ad 15) Oświadczenia i komunikaty. 

Brak. 

 

Ad 16) Wolne wnioski. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Prosił o punktualne przychodzenie na obrady Rady. 

 

Ad 17) Zamknięcie obrad.  

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 16:04 zamknął XXXVI Sesję Rady Miejskiej 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła:  

 


