
Protokół nr XLIII/2022 

z XLIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 17:03 

 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył XLIII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XLIII 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. 

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 XL Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021r. 

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

od 27 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022r. 

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

od 27 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022r. 

7. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Sycowie 

za okres od 01 września 2021r. do 31 stycznia 2022r. 

8. Informacja o realizacji zadań zleconych Wojewody z zakresu administracji rządowej. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Program profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV realizowany na terenie Miasta i Gminy Syców na lata 

2022 – 2023”. 

10. 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. 



11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022. 

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Sycowski Klaster 

Energii. 

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/338/2021 Rady Miejskiej 

w Sycowie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunkowa zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/07/2018 Rady Miejskiej w 

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

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady 

Miejskiej w Sycowie. 

17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli 

wyjaśniającej. 

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 XLIII Sesji Rady Miejskiej w 

Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

bryg. mgr inż. Andrzej Fischer Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej na ręce 

Burmistrza oraz Przewodniczącego Rady włożył statuetkę w ramach podziękowań za współpracę 

oraz wsparcie finansowe.  

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021r. 

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

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

dnia 22 grudnia 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 27 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022r. 

(załącznik nr 5) 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

 



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

w okresie od 27 stycznia 2022 r. do 24 lutego 2022r. 

(załącznik nr 6) 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

Ad 7) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w 

Sycowie za okres od 01 września 2021r. do 31 stycznia 2022r. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

Przedstawił informację o wykonaniu uchwał w okresie sprawozdawczym. 

(załącznik nr 7) 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła informację Burmistrza Miasta i Gminy Syców o 

wykonaniu uchwał Rady Miejskiej w Sycowie za okres od 01 września 2021r. do 31 stycznia 2022r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 8) 

 

Ad 8) Informacja o realizacji zadań zleconych Wojewody z zakresu administracji rządowej. 

Karolina Wieczorek – Z-ca Kierownika USC w Sycowie 

Przedstawiła informację o realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Dolnośląskiego. 

(załącznik nr 9) 

 

Mariusz Kramarz – Radny  

Zapytał, czy przed nadaniem oznaczenia urząd występuje do sądu z zapytaniem o niekaralność? 

 

Karolina Wieczorek – Z-ca Kierownika USC w Sycowie 

Odpowiedziała, że tak. Za każdym razem. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła informację o realizacji zadań zleconych Wojewody 

z zakresu administracji rządowej. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 10) 

 

Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji „Program profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV realizowany na terenie Miasta i Gminy 

Syców na lata 2022 – 2023”. 

Alina Strózik-Szewczyk – inspektor Wydziału OR 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 11) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 



Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/378/2022 w sprawie przyjęcia 

do realizacji „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV realizowany 

na terenie Miasta i Gminy Syców na lata 2022 – 2023”. 

(załącznik nr 12) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 13) 

 

Ad 10) 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 14) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/379/2022 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 15) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 16) 

 

Ad 11) 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 17) 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał w imieniu mieszkańców, jak będzie wyglądał ruch samochodów podczas remontu ul. 

Kossaka? 

 

Mariusz Kramarz – Radny 

Zwrócił uwagę, że jeśli ruch zostałby puszczony przez Biskupice lub Komorów, to na pewno przez 

ul. Leszczynową w Komorowie. Prosił w związku z tym, o zabezpieczenie/załatanie dwóch bardzo 

dużych wyrw w drodze.  

 

 

 



Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Poinformował, że komunikat w sprawie organizacji ruchu się pojawi jak zakończą się ustalenia z 

wykonawcą. W kwestii ul. Leszczynowej dodał, że udało się część poboczy wykarczować a 

wyrwy zostaną naprawione. Dodał także, że nastąpiło otwarcie ofert na ul. Szarych Szeregów. 

Wpłynęły trzy oferty z czego najniższa jest wyższa od środków przeznaczonych w budżecie  

o 1 800 000 zł. co spowoduje, że będziemy prosić Radę o zwiększenie tych środków. Dodał, że 

ul. Szarych Szeregów przy obecnych cenach będzie kosztować prawie 5 000 000 zł.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/380/2022 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2022. 

(załącznik nr 18) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19) 

 

Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Klastra Energii pn. Sycowski 

Klaster Energii. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

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: 11 głosami „za”, przy 4 głosach 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/381/2022 w sprawie 

utworzenia Klastra Energii pn. Sycowski Klaster Energii. 

(załącznik nr 21) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22) 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Zwrócił się do Radnych, którzy byli przeciwni, aby wyjaśnili dlaczego, bo może będzie w stanie 

uwzględnić ich uwagi. Zaprosił również do ewentualnych indywidualnych spotkań, chyba, że 

państwo w ogóle są przeciwni to rozumie. 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/338/2021 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany studium uwarunkowań i kierunkowa zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Syców. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 23) 



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 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/382/2022 w sprawie zmiany 

uchwały nr XXXVIII/338/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkowa zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Syców. 

(załącznik nr 24) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 25) 

 

Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 26) 

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 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/383/2022 w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Syców. 

(załącznik nr 27) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 28) 

 

Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/07/2018 Rady Miejskiej 

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

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 29) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/384/2022 w sprawie zmiany 

uchwały nr II/07/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie powołania 

Komisji Budżetowej. 

(załącznik nr 30) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31) 



Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji 

Społecznej Rady Miejskiej w Sycowie. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego komisji Społecznej. 

(załącznik nr 32) 

Jacek Prus – Radny 

Zaproponował kandydaturę Radnego Łukasza Schönfeldera. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapyta czy pan radny wyraża zgodę? 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Wyraził zgodę. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca komisji Budżetowej 

Zaproponowała kandydaturę Radnej Bożeny Dziwińskiej-Karaby. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapyta czy pani radna wyraża zgodę? 

 

Bożena Dziwińska – Karaba – Radna 

Wyraziła zgodę.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Ze względu na brak innych kandydatów zamknął listę kandydatów.  

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Przedstawił swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Komisji Społecznej. Dodał, że 

od początku tej kadencji pełni funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji, a od pół roku prowadzi 

ta komisję. Wspomniał, że jest radnym niezależnym, zależy mu, aby mieszkańcy byli informowani 

o tym co się dzieje w gminie. Chce spełniać oczekiwania mieszkańców i zapewnił, że do końca 

kadencji to udowodni. Zaapelował, aby nie bać się walczyć o własne cele i ambicje i mówić to co 

się myśli.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca komisji Budżetowej 

Zapytała pana radnego kogo konkretnie ma na myśli? Prosiła, aby wskazał osoby, które boja 

powiedzieć się prawdę i to co myślą. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Wyjaśnił, że nie może, bo nie chce nikomu zaszkodzić. Dodał, że jeśli rozmawia z kimś osobiście 

to stara się aby to pozostało między nimi.  

 

 



Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zamknął dyskusje i omówił przebieg głosowania.  

 

W wyniku przeprowadzonego glosowania kandydaci na funkcję Przewodniczącego Komisji 

Społecznej otrzymali następującą liczbę głosów: 

Radna Bożena Dziwińska-Karaba głosów 9 

Radny Łukasz Schönfelder głosów 5 

Radny Jarosław Walczak nie brał udziału w głosowaniu. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 15 Radnych: 10 głosami „za”, przy 4 głosach 

„przeciw” oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/385/2022 w 

sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Sycowie. 

(załącznik nr 33) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 34) 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Pogratulował Pani Bożenie Dziwińskiej-Karaba. Dodał, że ma nadzieję, że każdy z głosujących 

zagłosował wg własnego przekonania, że była to świadoma decyzja i w pełni odpowiedzialna.  

Następnie dodał, że każdy z radnych ma możliwość zapoznania się dokumentami urzędu, do tego 

nowa ustawa o samorządzie gminnym dla jeszcze większe możliwości z korzystania z dostępności. 

Po części radnych widać, że interesują się swoimi sprawami, a część radnych nie.  

 

Bożena Dziwińska – Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Podziękowała za wybór jej osoby na to stanowisko. Dodała, że liczy na wsparcie pana Łukasza, 

bo jako wieloletni wiceprzewodniczący na doświadczenie.   

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Przyłączył się do gratulacji oraz zapewnił, że będzie pomagał i wspierał dla dobra miasta i gminy. 

 

Ad 17) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 35) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLIII/386/2022 w sprawie zlecenia 

Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej. 

(załącznik nr 36) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 37) 

  



 

Ad 18) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Jacek Prus – Rany  

Zwrócił uwagę, że przy 2 milionowych budżecie na inwestycje komisja infrastruktury powinna 

brać czynny udział i zapoznawać się z planami, dokumentami, złożonymi wnioskami itp. dodał, 

że od 1,5 roku nie było żadnego posiedzenia komisji infrastruktury, a przewodniczący tej komisji 

nie widzi takich potrzeb. Dlatego na ręce Przewodniczącego Rady złożył wniosek kierowany do 

przewodniczącego komisji infrastruktury  z prośbą o zwołanie komisji infrastruktury. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że Radny Łukasz Schönfelder przed sesja złożył również interpelacje.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odniósł się do wypowiedzi Radnego Jacka Prusa, dodał, że miesiąc temu został uchwalony plan 

pracy komisji Infrastruktury i plan pracy Rady. Do tej pory pan radny nie zgłaszał zapotrzebowania 

na dodatkowe posiedzenia. Dodatkowo wspomniał, że nigdy jeszcze w wydziale infrastruktury nie 

odmówiono wyjaśnień jeśli ktoś przyszedł o coś zapytać.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Odniósł się do wypowiedzi Radnego Marka Malinowskiego, zwrócił uwagę, że jako 

przewodniczący komisji, to on kieruje jej pracami. Budżet jest dokumentem dynamicznym i nie 

powinno się kierować tylko przyjętym planem rocznym. Dodatkowo zwrócił się do Burmistrza z 

zapytaniem, dlaczego nie pozwolił pracownikom uczestniczyć w komisji społecznej na której 

chciano omówić przebudowę centrum miasta? 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Podziękował za zaangażowanie, ale jednocześnie zwrócił uwagę, że radny Jacek rus nigdy nie był 

osobiście i nie dopytywał o realizowane inwestycje. Co dodatkowo jest ciekawostką nie zabiegał 

o inwestycje na ulicy Kossaka i Matejki, a będą one realizowane za ok 10 mln. zł. Natomiast radny 

Schönfelder sam sobie odpowiedział, że nie w kompetencji komisji społecznej jest dopytywanie o 

tematy infrastruktury. Dodał również, ze radny wielokrotnie zapoznawał się z projektami, 

sytuacjami jakie funkcjonują w gminie, tylko bardziej dotyczyły  one jego osobistych sytuacji, 

kiedy mógł wykorzystać swoja pozycję. Dla przykładu podał  sytuacje w Nowym Dworze kiedy 

umierał człowiek, a pan radny szukał nieruchomości, które mógłby nabyć. Dodał, że wówczas pan 

radny potrafił przychodzić i skutecznie dopytać urzędników. W poprzedniej kadencji bardzo 

często projekt uchwały dotyczący zmian budżetu pojawiał się w dniu sesji. Następnie od początku 

tej kadencji zawsze projektu uchwał dotyczące zmiany budżetu dostarczany jest z tygodniowym 

wyprzedzeniem co pozwala na jego zapoznanie się relatywnie szybko, sąd tez radni mają czas na 

budowanie sojuszy i tworzenie perspektywy, aby te uchwały zmieniać. Prosił, aby nie tworzyć 

polityki, dodał, że dokładane są starania, aby nikogo nie pomijać, ponieważ  liczy się perspektywa 

mieszkańców. Dodał również, że nie może pozwolić sobie na demonizowanie swojej osoby, że 

jednoosobowo zarządza gminą, a tym bardziej Rada Miasta. Wspomniał również, że to dzięki 

wzorowo wykonywanej pracy pracowników tempo pracy jest utrzymane. Prosił również, aby 

uszanować pracę urzędu, a ze swojej strony zaprosił do spotkań i rozmów.  



Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odniósł się do wypowiedzi radnego Schönfeldera. Pierwsze na co zwrócił uwagę to, to, że również 

jest członkiem komisji społecznej i zapytał tylko o kwestie omawiania koncepcji. Nadmienił, że 

dostał swoją reprymendę, ale że pan radny jest emocjonalny to „zabrał klocki i poszedł do innej 

drużyny”. 

 

Jacek Prus – Radny 

Dodał, że po to są komisje, aby na nich dyskutować sprawy, które są realizowane, w tym 

inwestycje. Nie uważa za zasadne, aby radni chodzili od pokoju do pokoju i dopytywali. Dodał, 

że na ten moment nie neguje zasadności realizowanych inwestycji, ale to, że realizowane są 

inwestycje, które wcześniej nie były planowane.  

 

Agnieszka De Falco – Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Dodał, że inwestycja ul. Kossaka i Matejki była już zaplanowana 2-3 lata temu. Wspólnie na 

komisji infrastruktury zadecydowano jakie inwestycje będą przekazane do realizacji.  

 

Jacek Prus – Radny 

Dodał, że nie wspomniał nic o tych dwóch inwestycjach. Nie o te mu chodziło. Nadmienił, że 

przedstawił sprawę odnośnie wszelkich inwestycji na terenie miasta i gminy Syców, i że od 1,5 

roku nie ma żadnych spotkań komisji infrastruktury.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Poinformował, że ostatnie posiedzenie Komisji miało miejsce w sierpniu, w kutym pan radny Prus 

uczestniczył i od tamtej pory nie było żadnego wniosku o zwołanie dodatkowego posiedzenia poza 

komisjami wspólnymi. 

 

Jacek Prus – Radny 

Dlatego taki wniosek został teraz złożony. 

 

Mieczysław Troska – Radny 

Poprosił o kilka kwestii: 

1. Sporządzenie pisma do Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o remont nawierzchni  miedzy 

Działoszą a Wojciechowem.  

2. Sporządzenie pisma do powiatu o zwiększenie liczby połączeń autobusowych Drołtowice-

Syców i Szczodrów-Syców.  

3. Zapytał czy w związku z sytuacją na świcie, czy urząd poczynił już jest przygotowany na 

jakieś działania lub pomoc uchodźcom.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

1. Wyjaśnił, że naprawa nakładki miała być wykonana, ale zima była sroga i trzeba było 

ograniczać środki na remonty dróg. Powiedział, że być może chociaż będą zalatane dziury. 

2. W drugiej kwestii poprosił sekretarza o rozpoczęcie rozmów, co należałoby zrobić, ze strony 

gminy, może jakieś wsparcie finansowe.    



3. Wyjaśnił, że urząd jest w stałym kontakcie z miastem partnerskim Jampol. Tam nie było 

ataków, ale w miejscowościach, które brały udział w koncercie tam niestety ataki były. 

Pani inspektor zarzadzania kryzysowego jest w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim. 

 

Marian Lempert – Radny 

Zgłosił dwie prośby/problemy od mieszkańców Stradomi, pierwsza dotyczyła zerwanego dachy 

na szkole w wyniku wichury a druga kwestia to funkcjonowanie ośrodka zdrowia, ale na ta kwestie 

udzieliła wyczerpujących informacji pani wiceburmistrz.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Udzielił wyjaśnień iż dach na szkole był wykonany w 2010 r. i jak się teraz okazało jego 

wykonanie odbiegało mocno od sztuki. Niestety inspektor nadzoru już nie żyje. W kwestii 

naprawy, to dach musi być przebudowany ponieważ remont połaci, która została zerwana nie daje 

gwarancji, że w przyszłości znowu nie zostanie zerwany. Dodał również, że gmina będzie się 

starała dochodzić roszczeń od wykonawcy.  

 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza MiG Syców 

Dodała, że w tej kwestii wykonane były już ekspertyzy, koszty szacowane są w granicach 80 paru 

tys. zł. Gmina posiada również wstępną informację dotycząca odszkodowania, wnioskuje również 

o uruchomienie rezerwy oświatowej.    

 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Prosił o interwencję/wsparcie w sprawie remontu drogi z Biskupice-Działosza i Biskupice-

Drołtowice szczególnie na odcinku Radzyna.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Złożył wyjaśnienie, że droga Biskupice-Św. Marek została zasugerowana przez zarząd Dróg 

Powiatowych, ale na realizacje zadań wpływ ma również zarząd powiatu i radni powiatu.  Dodał, 

że oczywiście rozmowy są prowadzone, ale realnego wpływu gmina nie ma. Kolejną droga w 

fatalnym stanie jest droga prowadząca z Działoszy do Stradomii. Z informacji jakie gmina posiada 

to zarząd tworzy na nią dokumentacje  i być może jak znajdzie źródło finansowania to ją zrealizuje. 

Dodał również, że na temat drogi Biskupice-Działosza gmina nie posiada informacji, 

najprawdopodobniej nie były prowadzone żadne plany/rozmowy powiatu. Dodał że znany jest 

stan tej nawierzchni i ma nadzieje, że przynajmniej zostanie ona uzupełniona.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Odniósł się do wypowiedzi burmistrza dotyczącej pozyskiwania nieruchomości przez radnego i 

wykorzystywania jego pozycji w tych celach. Radny oświadczył, że takie rzeczy nie miały 

miejsca. Następnie nawiązał do rozmowy z grudnia z radnymi, mówiąc że uczęszcza na żużel i, 

że otrzymał bilety od sponsora warte 1500 zł za sztukę. Dostał Pan po dwa bilety pięciokrotnie co 

daje koszt 15000 zł. Zapytał jak to wygląda prawnie, czy musi być to jakoś udokumentowane? 

Dodał że w jego ocenie to są rzeczy w których wykorzystuje się stanowisko.  

 

 



Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Potwierdził, że jest fanem żużla i że stara się być na każdym meczu również w strefie VIP. Dodał, 

że na meczach żużlowych czy jakiś innych pojawia się jako Dariusz Maniak, a nie jako burmistrz. 

Jeśli sugeruje pan wykorzystywanie mojej funkcji to są od tego odpowiednie organy, które mogą 

zbadać tą sytuację.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Dodał, że w donoszeniu, to burmistrza ma większe doświadczenie, a on zadał tylko pytanie.  

 

Mariusz Kramarz – Radny 

Nie zgodził się z wypowiedzią pana burmistrza. Nie można oddzielić pełnionej funkcji. Dodał, że 

ta pełniona funkcja towarzyszy.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Dodał, że na mecz idzie jako fan danej dyscypliny sportu i jako Dariusz Maniak. Nie rozumie 

interpretacji tego że jest osoba publiczną i piastuje stanowisko urzędnicze. Dodał, że idzie tam 

jako fan móc tam odpocząć i się zrelaksować nie myśląc o polityce.  

 

Ad 19) Oświadczenia i komunikaty. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że rozpoczęła się procedura nadania tytułu śp. Stanisławowi Kozłowskiemu tytułu 

„Zasłużony dla Gminy Syców”. Przypomniał również o konieczności złożenia oświadczeń 

majątkowych. 

 

Ad 20) Wolne wnioski. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Udzielił głosu Pani Bożenie Miller pod warunkiem, ze nie będzie ta wypowiedź dotyczyła 

spalarni, ponieważ temat ten został definitywnie zamknięty.  

 

Bożena Miller – Mieszkanka Sycowa 

Odniosła się do trzech kwestii: 

1. Wniosek firmy EMKa na magazynowanie toksycznych odpadów. 

2. Pismo do radnych, które wystosowała wraz z mężem. Następnie je odczytała oraz 

poinformowała, że nie otrzymali na nie odpowiedzi.  

3. Odniosła się do kwestii ataków na jej osobę.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Dodał, że Rada miejska zrobiła wszystko, aby ta spalarnia nie powstał. Świadczy o tym zwalona 

sesja nadzwyczajna, dzisiejszy porządek obrad i przyjęte uchwały. Rada Miejska działa dla 

mieszkańców i dodał, że nie będzie uczestniczył w sporach na plebani czy na Facebooku. Rada 

Miejska podjęła konkretne kroki prawne, aby ta inwestycja nie powstała.  

 

 

 



Bożena Miller – Mieszkanka Sycowa 

Dodała, że pojawiły się nowe wątpliwości dotyczące magazynowania odpadów. Zaznaczyła, ze 

jest to problem ważny dla mieszkańców. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, ze komunikat taki musi się pojawić. Ostatnio się nie pojawił i były pretensje, teraz 

się pojawił i tez są pretensje. Dodał, ze bardzo się cieszy z tego komunikatu, ponieważ nie 

wyobraża sobie sytuacji jak w przypadku spalarni.  

 

Następnie głos chciała zabrać przedstawiciel firmy Emka obecny na sali. Przewodniczący Rady 

Miejskiej nie udzielił mu głosu uzasadniając to tym iż jednoznaczne stanowisko w tej sprawie 

zostało podjęte 5 stycznia. Dodał, że jeżeli firma Emka chce komunikować się z mieszkańcami 

może to zrobić w sposób komercyjny, ponieważ sala sesyjna nie jest miejscem na reklamowanie 

własnej inwestycji. Nie jest to forum biznesu. Podkreślił, że Syców mówi stanowczo NIE, Rada 

Miejska również.  

  

Agnieszka De Falco – Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej  

Dodała, ze plan zagospodarowania przestrzennego w całej gminie Syców nie przewiduje produkcji 

i magazynowania odpadów. Prosiła, aby poszukać sobie innej lokalizacji z dala od ludzi.  

 

Jan Smorawski – Mieszkaniec gm. Syców/Delegat DIR  

Poruszył stan techniczny drogi wojewódzkiej 448. Oraz dróg powiatowych. Dodał, że jest ona 

zmieszczona, dodatkowo poprosił o naprawienie mostku oraz usunięcie drzew rosnących w 

drodze. Zwrócił również uwagę na za wysokie pomocą na drogach gminnych, prosił, aby to 

naprawić, prosił również o utwardzenie drogi do gospodarstw rolnych. Zaoferował współudział 

finansowy w tym zakresie. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Zapewnił, że będą prowadzone rozmowy z powiatem w sprawie tych drzew. W kwestii drogi na 

błotniku do Państwa gospodarstw rolnych interweniuje również Radny Mieczysław Troska, dodał, 

że będą się starać, aby w tej kadencji udało się wynegocjować jakieś porozumienie, ale jak wiemy 

partnerem tu są również Lasy Państwowe. Co do dróg powiatowych i wojewódzkich zapewnił, że 

będą prowadzone starania o ich remonty lub chociaż uzupełnienie ubytków.  

 

Marian Lempert – Radny  

Dodał, że kwestia tych drzew przy drodze powiatowej Szczodrów-Stradomia poruszany jest od 5 

lat, wspólnie z Radnym Troską rozmawiał z radnymi powiatowymi, którzy obiecali, że przy okazji 

remontu tej drogi zostaną usunięte te drzewa.  

 

  



Ad 21) Zamknięcie obrad. 

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 17:03 zamknął XLIII Sesję Rady Miejskiej 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła 

 


