
Protokół nr XLII/2022 

z XLII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 16:40 

 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył XLII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XLII 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. Marzena Guder – Z-ca Burmistrza 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 zmian do porządku obrad. 

Jacek Prus – Radny  

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu poświęconego wyborze 

przewodniczącego Komisji Społecznej. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał, czy Radny ma przygotowany projekt uchwały? 

 

Jacek Prus – Radny  

Wyjaśnił, że nie ma przygotowanego projektu uchwały. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poprosił Radcę Prawnego o wyjaśnienie, czy w tej sytuacji jest możliwe procedowanie projektu 

uchwały? 

 

Mateusz Nogala – Radca Prawny 

Wyjaśnił, że w zaproponowanym porządku obrad nie ma tego projektu uchwały i że jeśli Rada 

uważa, że jest to niezbędne można ogłosić przerwę, aby taki projekt uchwały przygotować.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Dodał, że taka uchwała ma być procedowana w lutym więc nie ma konieczności wprowadzania 

tego punktu do porządku obrad dzisiejszej sesji.  



Mateusz Nogala – Radca Prawny 

Dodał, że padł formalny wniosek i Rada musi go przegłosować. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał czy pan Radny Jacek Prus składa wniosek o przerwę w obradach i przygotowanie projektu 

uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej? 

 

Jacek Prus – Radny  

Tak. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poprosił Radnego Jacka Prusa o powtórzenie treści wniosku w celu przygotowania głosowania. 

 

Jacek Prus – Radny  

Wniosek o wybór Przewodniczącego Komisji Społecznej. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poddał pod głosowanie wniosek Radnego Jacka Prusa. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 7 głosami „za”, 8 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” odrzuciła zmiany do porządku obrad wygłoszone przez 

Radnego Jacka Prusa. 

(załącznik nr 3) 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zgłosił zmianę do porządku obrad poprzez wykreślenie punktu: Dyskusja i podjęcie uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Nr II/03/2018 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.  

 

Nastąpiły wątpliwości z poprzednim głosowaniem nad zmianą porządku obrad (dot. wniosku 

Radnego Jacka Prusa). Radni zgłosili problemy techniczne. W związku z powyższym Robert 

Dziergwa Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie zarządził reasumpcję głosowania nad 

wnioskiem Radnego Jacka Prusa.  

  

Reasumpcja głosowania: Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 5 głosami 

„za”, przy 10 głosach „przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” Rada  odrzuciła zmiany 

do porządku obrad wygłoszone przez Radnego Jacka Prusa. 

(załącznik nr 4) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wniosek o wycofanie punktu z porządku obrad 

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/03/2018 r. Rady Miejskiej w Sycowie 

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

(załącznik nr 5) 

 

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał poniższy porządek obrad.  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 



4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie od 22 

grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych w okresie 

od 22 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. 

6. Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Sycowie za 2021 rok oraz 

Komisji doraźnej. 

7. Przyjęcie informacji z pracy Rady Miejskiej w Sycowie za 2021 rok. 

8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Sycowie na rok 2022. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/05/2018 r. Rady Miejskiej w 

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

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

przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Drołtowice, Działosza, Komorów, Nowy 

Dwór, Stradomia Wierzchnia, Syców, Ślizów, Wielowieś, Wioska (część I). 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Syców, którzy uczestniczyli w 

działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w 2022 roku. 

12. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

13. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad opłat za pobyt 

dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku miejskim w Sycowie. 

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Syców do spółki Agencja 

Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu. 

15. 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. 

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w 

Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 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 2022. 

18. Interpelacje i zapytania Radnych. 

19. Oświadczenia i komunikaty. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 14 głosami „za”, przy 1 głosie 

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

Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 6) 

 

Ad 4) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o pracach podejmowanych w okresie 

od 22 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. 

(załącznik nr 7) 

Mariusz Kramarz – Radny 

Zapytał czego dotyczyło spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz wizyta w 

TVP3 we Wrocławiu. 

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał czego dotyczyło spotkanie z dyrektorem DSDiK. 



Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Wyjaśnił, że spotkanie z konserwatorem zabytków dotyczyło przebudowy centrum miasta, które 

jest w ścisłej ochronnie. Spotkanie w TPV3 z redaktor programu „Nie przegap” i dotyczyło 

zaproszenia mieszkańców oraz widzów do oglądania transmisji online z koncertu charytatywnego 

na rzecz pomocy rodakom na wschodzie.  

Natomiast spotkania z dyrektorem Wawro są to spotkania cykliczne w związku z realizowanymi 

inwestycjami wspólnie z DSDiK na terenie gm. Syców. 

 

Ad 5) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych 

w okresie od 22 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

(załącznik nr 8) 

 

Ad 6) Przyjęcie sprawozdań z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Sycowie za 2021 rok 

oraz Komisji doraźnej. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Wyjaśnił, że sprawozdania były omawiane na posiedzeniu Komisji Stałych oraz z odpowiednim 

wyprzedzeniem zamieszczone na aplikacji eSesja. Zapytał czy są jakieś pytania. 

(załącznik nr 9) 

 

Pytań i dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „przeciw” przyjęła sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w 

Sycowie oraz Komisji doraźnej za 2021 rok. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 10) 

 

Ad 7) Przyjęcie informacji z pracy Rady Miejskiej w Sycowie za 2021 rok. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił informację z pracy Rady za miniony rok. 

(załącznik nr 11) 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „przeciw” przyjęła sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Sycowie za 2021 rok. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12) 

 

Ad 8) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Sycowie na rok 2022. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Wyjaśnił, że plany pracy były dostarczone wraz z materiałami opracowane przez 

przewodniczących komisji wraz z ich członkami. 

(załącznik nr 13) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „przeciw” przyjęła Uchwale nr XLII/368/2022 w sprawie uchwalenia planów 

pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Sycowie na rok 2022. 

(załącznik nr 14) 



(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 15) 

 

Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/05/2018 r. Rady Miejskiej 

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

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Dodał, że chęć pracy w tej komisji wyraziła 

pani radna Bożena Dźwińska Koraba. Następnie zapytał czy pani radna nadal wyraża chęć pracy 

w tej komisji? 

(załącznik nr 16) 

Bożena Dziwińska – Karaba – Radna 

Tak, wyrażam wolę pracy w komisji. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał skład osobowy komisji po zmianach. 

 

Marcin Marciniak – Radny 

Zgłosił, że on również jest w składzie Komisji Społecznej. 

 

Mateusz Nogala – Radca Prawny 

Wyjaśnił, że należy przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały poprzez dodanie p. Marcina 

Marciniaka do składu osobowego. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poddał pod głosowanie autopoprawkę do §1. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła autopoprawkę do §1. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 17) 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/369/2022 w sprawie zmiany 

uchwały Nr II/05/2018 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji Społecznej. 

(załącznik nr 18) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19) 

 

Ad 10) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Drołtowice, 

Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Syców, Ślizów, Wielowieś, Wioska 

(część I). 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 20) 

 

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 15 Radnych: 15 glosami „za”, 0 glosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” odrzuciła uwagi z pisma nr 1 (pierwsze wyłożenie). 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” odrzuciła uwagi z pisma nr 2 (pierwsze wyłożenie). 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” odrzuciła uwagi z pisma nr 3 (pierwsze wyłożenie). 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 23) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” odrzuciła uwagi z pisma nr 1 (drugie  wyłożenie). 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 24) 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/370/2022 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach 

Drołtowice, Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Syców, Ślizów, Wielowieś, 

Wioska (część I). 

(załącznik nr 25) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26) 

 

Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Syców, którzy 

uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w 2022 

roku. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Wyjaśnił, że projekt uchwały był przedstawiony na posiedzeniu komisji. 

(załącznik nr 27) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska 

Odczytała pozytywna opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 14 glosami „za”, 0 głosami „przeciw” 0raz 0 

glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/371/2022 w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Syców, 

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu w 2022 

roku. 

(załącznik nr 28) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 29) 

 
Radny Marcin Marciniak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art.. 25a ustawy o samorządzie gminnym. 

  



Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców oraz określenia granic 

obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Przedstawiał projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 30) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący komisji Społecznej 

Odczytał pozytywna opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/372/2022 zmieniającą uchwałę w 

sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Syców 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku. 

(załącznik nr 31) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 32) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości i zasad opłat 

za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie w żłobku miejskim w 

Sycowie. 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Przedstawiał projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 33) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska 

Odczytała pozytywna opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący komisji Społecznej 

Odczytał pozytywna opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/373/2022 zmieniającą uchwałę w 

sprawie wysokości i zasad opłat za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

w żłobku miejskim w Sycowie. 

(załącznik nr 34) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35) 

 

Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Syców do spółki Agencja 

Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we Wrocławiu. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 36) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 



Agnieszka De Falco-Kuczyńska 

Odczytała pozytywna opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywna opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/374/2022 w sprawie przystąpienia 

Gminy Syców do spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Spółka Akcyjna we 

Wrocławiu.  

(załącznik nr 37) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 38) 

 

Ad 15) 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 39) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska 

Odczytała pozytywna opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/375/2022 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 40) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 41) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2021 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Miasta i Gminy Syców. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 42) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska 

Odczytała pozytywna opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/376/2022 w sprawie zmiany 

uchwały nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców. 

(załącznik nr 43) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 44) 



Ad 17) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2022. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 45) 

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał dlaczego gmina Syców wycofała się z programu walki z otyłością? 

 

Marzena Guder – Za-ca burmistrz MiG Syców 

Wyjaśniła, że program ten był pilotażowo prowadzony w poprzednich latach i obejmował tylko 

wybiorczo 1 rocznik i obecnie nie dotarlibyśmy do tej docelowej grupy dzieci.  Środki w ramach 

programu dotyczyły głownie zakupu sprzętu i wyposażenia, były to spore środki a i tak nie trafiłyby 

do tej grupy na które miałby być przeznaczone. Decyzja ta została podjęta wspólnie z dyrektor SP 

ZOZ „Przychodnia”.  Dodała, że programy te będą mogły być realizowane w zakresie profilaktyki, 

ponieważ zmieniają się współfinansowania różnego rodzaju dodatkowych działań.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska 

Odczytała pozytywna opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

0raz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwalę nr XLII/377/2022 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022. 

(załącznik nr 46) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 47) 

 

Ad 18) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Jacek Prus – radny 

Zadał dwa pytania: 

kiedy będzie wydana decyzja środowiskowa dot. inwestycji firmy Emka? 

Czy to prawda, że firma Emka złożyła wniosek o warunki przyłącza do spółki SGK i jak została 

zatytułowana nazwa inwestycji? 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Poprosił o złożenie zapytania na piśmie.  

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał czy miasto podpisało już umowę z jakimś zakładem weterynaryjnym na opiekę nad 

zwierzętami bezdomnymi? Kto z pracowników odpowiada za kontakt z mieszkańcami w zakresie 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi? 

  

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Zachęcił do kontaktu z panią naczelnik w tej kwestii. 

 

Ad 19) Oświadczenia i komunikaty. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że ruszyła procedura nadania tytułu Zasłużony dla gminy Syców sp. Stanisławowi 

Kozłowskiemu.  

 

 



Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Zaprosił na XIX edycję koncertu charytatywnego na rzecz pomocy rodakom na wschodzie. Z uwagi 

na obostrzenia epidemiologiczne koncert odbędzie się online.  

 

Ad 20) Wolne wnioski. 

Pastor Rafał Miller – Mieszkaniec Sycowa 

W imieniu jednego z mieszkańców zadał pytanie czy Burmistrz w okresie od 01.06.2021 do 

101.01.2022r. spotkał się z przedstawicielami firmy Emka i jeśli tak, to czy to spotkanie miało 

miejsce w siedzibie urzędy czy poza i jaka była data spotkania. 

Zwrócił się również prośbą do radnych z terenów wiejskich o sprostowanie informacji, że nie 

można wycofać decyzji w czasie trwania procesu. To się jednak stało, dlatego stąd ta prośba.  

Kolejna kwestia o której poinformował, to to, że do jego biskupa wpłynął donos na jego osobę, w 

które pisze, że jest on zakałą tego miasta. Następna kwestia na którą zwrócił uwagę, to że pod jego 

domem podjeżdżają  dziwne czarne samochody z przyciemnianymi szybami, a gdy wychodzi z 

domu to odjeżdżają. Dodał, że są to żenujące próby zastraszenia i wpływanie na biskupa.  

Następnie dodał, że są to przypadki. Dodał, że powinien rozpocząć się dialog na temat tego co się 

stało i tego co jest przyczyna konfliktu w mieście. Kolejna kwestia na jaka zwrócił uwagę to 

obwody szkół. Dodał, że jego zdanie powinna być konkurencja, że to rodzice powinni wybierać i 

że powinno się to odbywać przy konsultacjach z rodzicami.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji budżetowej 

Poprosiła, aby Pan Rafał Miller kierował swoja rozmowę bez obrażania i pomówieni.  

 

Ad 21) Zamknięcie obrad. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 16:40 zamknął XLII Sesję Rady Miejskiej  

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła 

Joanna Wysocka-Chwał 

 


