
Protokół nr XLV/2022  

z XLV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 31 marca 2022 r.  

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

godz. 15:00 do godz. 18:40 

 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył XLV Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XLV Sesje 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. 

          ( załącznik nr 1) 

Nieobecni: 

1. Radna Danuta Nowicka (nieobecność usprawiedliwiona) 

2. Radny Mieczysław Troska (nieobecność usprawiedliwiona) 

 

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 Miasta i Gminy Syców 

4. Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy Syców 

5. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców 

6. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy  

          ( załącznik nr 2) 

Ad 3) Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad trzech punktów: 

1. 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. 

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

3. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona 

przez Gminę Syców obywatelom Ukrainy. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Poddał pod głosowanie wnioski Burmistrza Dariusza Maniaka. 

 

  

  



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

głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wniosek do porządku obrad: 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. 

           (załącznik nr 3) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wniosek do porządku obrad: Dyskusja i podjęcie 

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

           (załącznik nr 4) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wniosek do porządku obrad: Dyskusja i podjęcie 

uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Syców 

obywatelom Ukrainy. 

           (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 24 lutego 2022r. do 31 marca 2022r. 

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

od 24 lutego 2022r. do 31 marca 2022r. 

6. Dyskusja nad informacją o działalności Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2021 r. 

7. Dyskusja nad informacją o działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. za 2021 r. 

8. Dyskusja nad informacją o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspokajaniu potrzeb w 

zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Syców na lata 2022 – 2026. 

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców 

na lata 2022 – 2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych. 

12. 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. 

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

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/353/2021 z dnia 22.12.2021 r. w 

sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Sycowie na rok 2022. 



15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Syców w 2022 r. 

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być zapewniona 

przez Gminę Syców obywatelom Ukrainy. 

18. Interpelacje i zapytania Radnych. 

19. Oświadczenia i komunikaty. 

20. Wolne wnioski. 

21. Zamknięcie obrad. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła porządek XLV 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 24 lutego 2022r. do 31 marca 2022r. 

Pytań do złożonej informacji nie było.  

           (załącznik nr 7) 

 

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

okresie od 24 lutego 2022r. do 31 marca 2022r. 

Pytań do złożonej informacji nie było.  

           (załącznik nr 8) 

 

Ad 6) Dyskusja nad informacją o działalności Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 

2021 r. 

Dominik Kulok – Prezes SGK 

Przedstawił informacje wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 9) 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Zapytał czy w jakiś sposób ruszyła sprawa z zaprojektowaniem lub budową chodników między 

sektorami na cmentarzu komunalnym oraz czy są informacje odnośnie obiektu na cmentarzu, o który 

pytał na komisji.  

 

Dominik Kulok – Prezes SGK 

Odpowiedział, że odbyło się spotkanie z projektantem, który będzie wykonywał na zlecenie gminy 

alejki na cmentarzu i jest to projektowane na ten moment. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dodał, że był stary projekt dotyczący starych alejek został on zinwentaryzowany i została podjęta 

dziś decyzja co do zlecenia na nowe ścieżki. Ma nadzieję, że uda się wybudować do dnia Wszystkich 

Świętych nowe ścieżki na starej części jak i nowej. Dodał, że gdy będzie już gotowy projekt oraz 

oszacowane koszty zastanie złożony wniosek do państwa Radnych o dodatkowe inwestycje w celu 

wybudowania tych ścieżek.   

 



Dominik Kulok – Prezes SGK  

Wyjaśnił, że obiekt, który znajduje się na środku cmentarza należy do Urzędu Miasta i Gminy Syców, 

w środku znajdują się narzędzia niezbędne do administrowania cmentarzem. Dodał, że ingerencja 

osób trzecich w ten obiekt jak wymiana drzwi wynika z tego, że w 2018 roku SGK zwróciło się do 

Urzędu Miasta i Gminy Syców z informacją o konieczności remontu tego budynku.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Zapytał jak wygląda sprawa z kolumbarium, ponieważ SGK miało złożyć projekt, w którym miejscu 

ma się znajdować. 

 

Dominik Kulok – Prezes SGK 

Odpowiedział, że są na etapie poszukiwania projektanta.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dodał, że kiedy będzie już gotowy projekt jest uzgodnione z Panem Prezesem, że część środku na 

wybudowanie zostanie przekazane ze spółki.   

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię komisji o przedstawionej informacji. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionej informacji. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informację o działalności Sycowskiej Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. za 2021 r. 

 (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 10) 

 

Ad 7) Dyskusja nad informacją o działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. za 2021 r. 

Mirosław Marciniak – Prezes STBS 

Przedstawił informację wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 11) 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Skierował pytanie do Pana Burmistrza jako organu prowadzącego dlaczego została podjęta taka a nie 

inna forma rozwiązania umowy z dotychczasowym prezesem, który doprowadził spółkę do straty 

około 500.000,00 zł, miał kontrakt menadżerski, wykonywał szkolenia na około 3.000,00 zł, zawarł 

3 umowy z wspólnotami poniżej 50% kosztów rzeczywistych wykonywania tych usług oraz kontrakt 

z przychodnią, czy po działaniach poprzedniego prezesa zostanie wykonany kolejny audyt.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Wyjaśnił, że owszem jest organem prowadzącym ale dla funkcjonowania oświaty oraz szkół na 

terenie Miasta i Gminy Syców dla STBS jako zgromadzenie wspólników dzisiaj, jako Burmistrz jest 

właścicielem. Odpowiedział, że poprzedni prezes został zwolniony właśnie przez te wszystkie rzeczy, 



które wymienił Pan Wiceprzewodniczący natomiast w kwestii kontraktu poprosił obecnego prezesa 

o odpowiedz jak był skonstruowany kontrakt.  

 

Mirosław Marciniak – Prezes STBS  

Odpowiedział, że kontrakt został rozwiązany z poprzednim prezesem na podstawie art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, art. 201 § 4 i art. 203 § 1 ustawy z dnia 

15 września 2000 roku i kodeksie spółek handlowych. Jak również zasady wynagradzania, 

kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami na podstawie ustawy z dnia 9 

czerwca 2016 roku. Pan prezes został odwołany ze stanowiska zgodnie z uchwałą numer XII/2021 

Rady Nadzorczej Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego z dnia 25 listopada 2021 

roku. I na podstawie § 11 ust. 3 umowy o świadczenie usług zarządzania zawarty w dniu 31 stycznia 

2020 roku Pan Prezes okres wypowiedzenia niniejszej umowy wynosił 3 miesiące i upłynął z dniem 

28 lutego 2022 roku. Na podstawie § 11 ust. 4 Panu prezesowie przysługuje również odprawa w 

wysokości 3 krotności jego wynagrodzenia zgodnie z kontraktem menadżerskim. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Wyjaśnił, że stąd pytanie dlaczego została w ten sposób rozwiązana umowa z osobą, która zachwiała 

stabilność finansową spółki dostając nagrodę trzymiesięcznego wypowiedzenia i trzymiesięczną 

odprawę a nie został zwolniony dyscyplinarnie. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Wyjaśnił, że Pan prezes tutaj jednoznacznie przytoczył przepisy związane z obowiązującymi w 

spółkach kodeksu prawa handlowego oraz z kontraktem menadżerskim poprzedniego prezesa, nie 

możemy mówić tutaj o nagrodzie  tylko mówimy o tym co było ujęte w kontrakcie menadżerskim 

jak odprawa w momencie odejścia. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Przypomniał, że wcześniejszy prezes miał rozwiązaną umowę za porozumieniem storn. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Wyjaśnił, że była to dżentelmeńska umowa z poprzednim prezesem dlatego została rozwiązana 

umowa za porozumieniem stron, ponieważ nie jest to tajemnica, że gdybyśmy się nie porozumieli to 

zostałby  odwołany w ten sam sposób. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny  

Zapytał, skoro prezes został odwołany dlatego, że spółka przynosiła takie straty, nie rozumie dlaczego 

sugerował w poprzednim roku, że spółka poniosła stratę 150.000,00 zł w 2020 roku gdzie prezes nie 

ma pomysłu na dalszy rozwój spółki a wręcz nie ma wiedzy na temat działania spółki, Pan Burmistrz 

przyjął do wiadomości, że przyjrzy się temu i dlaczego wtedy nie zostały już podjęte kroki. Dodał, 

że we wrześniu 2021 roku Rada Miejska dofinansowała spółkę w kwocie 200.000,00 zł dlatego ta 

strata jest jeszcze większa dlaczego więc Pan Burmistrz czekał aż do listopada ze zwolnieniem tego 

prezesa. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedział, że analizując sytuację finansową spółki oraz umowy, które były zawarte jeszcze 

wcześniej jednoznacznie sugerowali i wspominali o tym na komisjach, że są one nie rentowne, od 



kwietnia przyglądali się funkcjonowaniu prezesa oraz rozmawiali z nim kilkukrotnie próbując 

wymusić na nim działania prowadzące do poprawy sytuacji podstawowej spółki jednak ta sytuacja 

nie nastąpiła. Dodał, że w momencie kiedy przyszedł okres letni i Pan prezes nie potrafił poradzić 

sobie z fluktuacją naturalną pracowników oraz z ilością zatrudnionych osób przy pielęgnacji zieleni 

co najbardziej wpłynęło na sytuację finansową spółki zostały podjęte działania w kierunku zmiany 

prezesa. Dodał, że większość strat nie wynika jedyne z działań poprzedniego prezesa ale również z 

umów, które były nie rentowne i rzutowały na wynik finansowy spółki, gdzie na tamtym etapie nie 

można było ich poprawić. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Dodał, że ówczesny prezes zawarł w listopadzie trzy umowy ze wspólnotami za 50% kosztów więc 

tutaj sama rentowność wcześniejszych kontraktów nie dała nic więcej do myślenia jak działania 

zmierzające w kierunku pogorszenia sytuacji spółki. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Zapytał czy były to wspólnoty Pana Wiceprzewodniczącego. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Odpowiedział, że dwie należały do niego jedna do TBS. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dopytał czy skoro jako Radny, który jest zainteresowany działaniami spółki i podpisywał 

nierentowną umowę to czy poinformował o tym właściciela spółki. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Wyjaśnił, że prezes rozmawiał z przedstawicielami spółki i to wspólnota zaakceptowała ofertę. 

Dodał, że trzykrotnie pytał prezesa czy dobrze skalkulował wykonanie usługi i dopiero z obecnym 

prezesem od początku roku rozmawialiśmy na temat rentowności tych umów. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zwrócił uwagę, że spółka w 2018 roku przyniosła zysk 77.000,00 netto, w roku 2019 88.000,00 netto 

zysku, po zatrudnieniu nowego prezesa, który miał dalej rozwijać spółkę przyniosła straty około 

151.000,00 zł także można było tutaj zapoznać się z działaniami prezesa. Dodał, że Pan Prus często 

informował Radnych, że często bywa tam osobiście i widzi Pan jakie błędy popełnia i stara się je 

poprawić. Dodał, że w kwietniu informował, że sytuacja spółki jest coraz gorsza ale Pan 

Wiceprzewodniczący nie reagował i w listopadzie wyszła strata, która była dziś przedstawiona oraz 

trzymiesięczne wypowiedzenie z odprawą jest to prawie 60.000,00 zł straty dla spółki. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Powiedział, że rok temu Pan Rady też krytykował działania spółki i został zapytany jaki ma pomysł 

na funkcjonowanie spółki oraz jej zarządzanie dlatego chciałby również dziś zapytać czy mógłby 

powiedzieć tutaj jak Pan Radny widzi rozwój spółki, w którym kierunku powinna zmierzać. Dodał, 

że Pan Mirosław wchodząc do spółki miał przekazaną wiedzę i informacje co może go czekać. 

 

  



Łukasz Schönfelder – Radny 

Przytoczył, że Pan Burmistrz jest organem prowadzącym, który odpowiada za spółkę, zatrudnia Radę 

Nadzorczą i prezesa dlatego Burmistrz powinien mieć na uwadze by działo się dobrze w spółce. 

Dodał, że oczywiście został o to poproszony jednak podczas późniejszej rozmowy nie potrzebował 

już pomocy także wie jak to funkcjonuje. Dodał, że wypowiedział się jedynie, iż polityka spółki idzie 

w złym kierunku a nie jest to już jego rolą by mówić prezesowi jak ma zarządzać spółką. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedział, że jednak chciałby poruszyć bardziej ten temat, ponieważ zgadza się, że 

funkcjonowanie spółki było dalekie od idealnego jednak jeśli można coś poprawić i Pan Radny ma 

jakiś pomysł to bardzo chętnie by się z nim zmierzyli. Zapytał czego Pan by oczekiwał od spółki by 

znalazło się w przyszłym roku na sprawozdaniu prócz wyniku dodatniego by Pana podejście się 

zmieniło. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny  

Zaznaczył, że właśnie dlatego został wybrany przez mieszkańców by nadzorować prace spółek a TBS 

już w 2020 wykazywała, że jest źle kierowana, średni stan zatrudnienia rocznie to 13-14 osób z czego 

większość jest zwolnionych przez co ponosili duże koszty badań lekarskich i trwało to aż dwa lata a 

sugerował to już rok temu kierując się dobrem spółki. Dodał, że ma kilka sugestii więc jeśli, któryś z 

organów prowadzących wyrazi chęć może się spotkać i to przedyskutować. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Dodała, że w poprzednim roku te straty oczywiście nie tak duże musiały chyba naturalnie wyniknąć 

z powodu zwiększenia minimalnej płacy przez co utrzymanie pracownika było droższe, wrosły ceny 

rynkowe drastycznie a miasto było bardzo wysprzątane i to też przypuszczalnie były koszty, które w 

to weszły. Dodała, że jest to ważna część, którą oczekują od obecnego prezesa by to miasto było 

zadbane bo czysto w mieście jest bardzo ważna. 

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Zapytał jak często Rada Nadzorcza się spotyka i jeśli można jaki jest koszt utrzymania np. takiej 

Rady w ubiegłym roku. 

 

Mirosław Marciniak – Prezes STBS 

Odpowiedział, że Rada Nadzorcza spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał, natomiast koszt 

całkowity utrzymania Rady Nadzorczej w ubiegłym roku wyniósł 40.719,00 zł oraz ZUS pracodawcy 

co łącznie dawało kwotę 46.500,00 zł. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zaznaczył, że straty brały się mniej więcej z tego, że był duży przemiał pracowników, badania 

lekarskie, ogłoszenia. Dodał, że Rada Nadzorcza musi oczywiście być jednak w roku 2018-2019 

koszt wynosił 19.500,00 zł a w 2020 wskoczył na 33.500,00 zł więc Rada otrzymała podwyżkę 

prawie 100% a pomagała w zarządzaniu spółki, która przyniosła straty 150.000,00 zł z roku na rok 

straty były coraz większe a koszty Rady Nadzorczej cały czas wzrastały. 

 

  



Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Podziękował za szczere sprawozdanie na Komisji oraz liczy na to, że zaproponowane działania 

poprawią kondycję spółki. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał Burmistrza, w sprawie Komisji Budżetowej w 202, która odbyła się w spółce STBS-u, padło 

pytanie jaki jest koszt leasingu zakupu maszyn, odpowiedź padła, że jest to 330.000,00 zł natomiast 

z dokumentów, które zostały przekazane przez prezesa spółki wynika, że jest to 500.000,00 zł i skąd 

taka różnica. 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedział, że nie przypomina sobie tej sytuacji jednak postępowanie przetargowe było od samego 

początku otwarte jednak myśli, że pani Księgowa doskonale wie jakie były kwoty więc ciężko 

polemizować z tym co Pan Radny usłyszał, ponieważ faktem są kwoty, które wynikają z 

postępowania przetargowego nie te wynikające z rozmów. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy cały zakupiony sprzęt jest użytkowany. 

 

Mirosław Marciniak – Prezes STBS 

Odpowiedział, że zakupiony sprzęt jest w pełni przeznaczony do prac ogrodniczych i jest 

wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem na terenie Miasta i Gminy Syców przy różnych 

ośrodkach, na dzień dzisiejszy całość tego sprzętu jest gospodarowana w mniejszym lub większym 

stopniu jednak całość. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czym jest, do czego będzie służyć zakupiony projekt identyfikacji wizualnej na kwotę 9758 

zł brutto. 

 

Mirosław Marciniak – Prezes STBS 

Odpowiedział, że jest to zamówienie wykonane przez poprzedniego prezesa, jest to zamówienie 

dotyczące strony internetowej i obsługi strony internetowej dla spółki. Dodał, że jest to pierwszy 

element zamówienia a jeśli spółka uzyska środki zakupi drugi element by strona mogła funkcjonować 

w pełnym zakresie. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej  

Odczytała nie jednogłośną pozytywną opinię Komisji o przedstawionej informacji.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionej informacji. 

 

 Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 5 głosami „za”, 4 głosami „przeciw” oraz 

4 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informację o działalności Sycowskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2021 r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12) 

 



Ad 8) Dyskusja nad informacją o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspokajaniu potrzeb 

w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił informacje wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr13) 

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał czy w związku z tą sytuacją z uchodźcami, czy przydział mieszkania dla tych osób z terenu 

Miasta i Gminy Syców został wstrzymany bądź jest to udostępnione uchodźcą. 

 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Odpowiedział, że mieszkania, które posiada Urząd zostały w trybie pilnym wyremontowane, na 

potrzeby uchodźców zostały przekazane 4 mieszkania oraz w związku z tą sytuacją na ten moment 

obiekty gminne czy hala przy Alei nad Wałem oraz 2 świetlice są przeznaczone na noclegi dla 

uchodźców. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dodał, że te mieszkania zostały w większości umeblowane przez ludzi dobrej woli, gminy nie było 

stać w takim standardzie tak szybkim tempie wyremontować tych mieszkań. Dodał, że lista osób 

oczekujących na mieszkanie w Sycowie nie jest długa a oczekiwanie na mieszkanie jest jednym z 

najkrótszych w rejonie. Dodał, że zostały również podpisane umowy na remont kolejnych 3 

mieszkań. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy można coś więcej powiedzieć o budynku  w Wielowsi przy dawnym przedszkolu, 

ponieważ część mieszkańców się skarżyła, że są tam strasznie duże koszty. Zapytał również czy na 

ulicy Księdza Rudy gdzie była wymieniana instalacja gazowa, był problem z podłączeniem i powstałą 

awaria. 

 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Odpowiedział, że we wtorek odbyło się spotkanie z mieszkańcami budynku Wielowieś 1F, doszli do 

porozumienia i problem został rozwiązany, problem wynikał z zeszłorocznego okresu grzewczego 

podczas, którego uległ awarii kocioł węglowy. Dodał, że kocioł został wymieniony z węglowego na 

pele stąd wyższe koszty jest to bardziej ekonomiczne oraz podrożał opał od zeszłego roku dlatego też 

by to jakoś wynagrodzić z funduszy unijnych jest ogłoszony przetarg na termomodernizację tego 

budynku. Odpowiedział na drugie pytanie, że w ubiegłym roku było przeprowadzane tam 

przebudowa 2 lokali mieszkaniowych, w ramach tego została podłączona instalacja gazowa i ten 

problem jest już zażegnany. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionej informacji. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informacje o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o 

zaspokajaniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy 

Syców. 



       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 14) 

 

Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Gminy Syców na lata 2022 – 2026. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

           (załącznik nr 15) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLV/390/2022 w sprawie wieloletniego 

programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Syców na lata 2022 – 2026. 

           (załącznik nr 16) 

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 17) 

 

Ad 10) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie. 

Anna Kapica – Kierownik M-GOPS w Sycowie  

Przedstawiła projekt uchwały wraz ze sprawozdaniem z działalności. 

           (załącznik nr 18) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLV/391/2022 w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie. 

           (załącznik nr 19) 

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 20) 

 

Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Syców 

na lata 2022 – 2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych. 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. Społecznych 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

           (załącznik nr 21) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

  



Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLV/392/2022 w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Syców na lata 2022 – 2025 wraz z Diagnozą Problemów Społecznych. 

           (załącznik nr 22)

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 23) 

 

Ad 12) 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 Miasta i Gminy Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 24) 

 

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 13 Radnych: 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XLV/393/2022 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 25) 

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2022. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 27) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Wspomniał o fragmencie zakupu nieruchomości w miejscowości Wielowieś a jest on z tego powodu, 

że mieszkańcy Wielowsi od wielu lat szuka miejsca na plac zabaw, po rozmowach z Radą Sołecką i 

Panią Sołtys Gmina wykupiła tą nieruchomość by mogli realizować swój fundusz sołecki docelowo 

budując tam plac zabaw oraz miejsce do rekreacji. 

 



Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej  

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

 Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 12 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XLV/394/2022 w sprawie zmiany budżetu 

Miasta i Gminy Syców na rok 2022. 

           (załącznik nr 28) 

       ( głosowanie imienne stanowi załącznik nr 29) 

 

Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/353/2021 z dnia 

22.12.2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na rok 2022. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 30) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała 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 s Sycowie w obecności 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLV/395/2022 w sprawie zmiany uchwały 

nr XL/353/2021 z dnia 22.12.2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji 

przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie na rok 2022. 

           (załącznik nr 31) 

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 32) 

 

Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Syców w 

2022r.  

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 33) 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy te środki wystarczą do końca roku, ponieważ z przeprowadzonej wcześniej rozmowy 

wynikało że te środki są na bieżący stan i może miesiąc jeszcze będą dostępne. 

 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Odpowiedziała, że środki, które w tej chwili posiadamy to kwota 10.000,00 zł natomiast kwota, którą 

potrzebujemy to jest kwota 12.600,00 i tutaj zostaną zwiększone środki w kwocie 10.000,00 zł na 

dodatkowe wykonanie tych zabiegów, oprócz tego kwota tych 5000 zł otrzymamy z Fundacji Zwierz, 



która również pomoże w realizacji tych zadań. Dodała, że nie wiadomo na jaki okres to wystarczy 

tym bardziej nie wiadomo ile wniosków wpłynie więc jeśli będzie potrzeba zwiększenia budżetu to 

będzie o to oczywiście wnioskowane. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Dodał, że z dokumentów z lat wcześniejszych wynika, iż tych środków na pewno będzie brakować. 

Zapewnił, że wystąpi z projektem uchwały w tej sprawie, który przygotuje. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLV/396/2022 w sprawie określenia 

programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Syców w 2022 r.  

           (załącznik nr 34) 

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 35) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 36) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLV/397/2022 w sprawie rozpatrzenia 

petycji. 

           (załącznik nr 37) 

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 38) 

 

Ad 17) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy, która może być 

zapewniona przez Gminę Syców obywatelom Ukrainy. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz Miasta i Gminy Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

           (załącznik nr 39) 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Zapytał czy mamy informacje ile osób na dzień dzisiejszy wymaga miejsca pobytu, czy w ogóle 

gmina jest w stanie zapewnić tylu osobą czasowe miejsce pobytu oraz ile osób wymaga 

całodobowego wyżywienia. 

 

  



Piotr Kwaśny – Sekretarz Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedział, że liczba obywateli Ukrainy, która tego wymaga i przebywa na terenie Miasta i Gminy 

Syców to 50 osób jednak zmienia się to co chwilę, gdyż już kolejna grupa przyjechała a dwie rodziny 

dziś wyjechały. 

 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Dodała, że część  rodzin zostało przeniesionych do mieszkań komunalnych i jest tych osób 80. 

 

Piotr Kwaśny – Sekretarz Miasta i Gminy Syców 

Sprostował, że tym 80 osobą Gmina zapewnia miejsce pobytu, wyżywienie, środki czystości.  

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zwrócił uwagę, że tych uchodźców na terenie całej gminy mamy chyba trochę więcej patrząc na dużą 

ilość nadanych PESEL-i również z innych miejscowości przyjeżdżały tu osoby. 

 

Piotr Kwaśny – Sekretarz Miasta i Gminy Syców 

Wyjaśnił, że osoby, które mają status uchodźcy bo przyjechały po 24 lutego nie mają obowiązku 

rejestrowania się w punktach recepcyjnych utworzonych na terenie województwa czyli można 

powiedzieć, że te osoby, które się nie zarejestrowały u wojewody są poza systemem.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dodał, że zostało nadanych prawie 500 PESEL-i, pracownicy Urzędu obsłużyli to na tyle sprawie, że 

nie było konieczności tworzenia dodatkowych punktów nawet osoby z sąsiednich gmin przyjeżdżały 

tu by ten PESEL nadać. 

 

Łukasz Schönfelder - Radny 

Zapytał czy Wojewoda wskazał wstępnie liczbę osób z Ukrainy, która ma być skierowana na naszą 

gminę. 

 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Doprecyzowała, że początkowo gmina nie zgłaszała miejsc dla tych osób, ponieważ nie posiadała ich 

natomiast później została nałożona decyzja i miało to być minimum 130 miejsc noclegowych, w 

kolejnych etapach jeśli ten proces będzie się zwiększał musi to być 260 miejsc noclegowych. Dodała, 

że jest przygotowanych 147 miejsc noclegowych, na ten moment 77 miejsc jest zajętych a 70 jest 

wolne w tym 41 dzieci. 

 

Piotr Kwaśny – Sekretarz Miasta i Gminy Syców 

Dodał, że między 23-30 marca z Urzędu Wojewódzkiego został wysłany komunikat do wszystkich 

gmin, że wszyscy uchodźcy, którzy będą chcieli relokować się do Niemiec mieli taką możliwość. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLV/398/2022 w sprawie określenia 

zakresu pomocy, która może być zapewniona przez Gminę Syców obywatelom Ukrainy. 

           (załącznik nr 40) 

       (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 41) 

 



Ad 18) Interpretacje i zapytania Radnych. 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Poinformował, że przekaże na koniec sesji 5 pytań w formie pisemnej do rąk Pana Przewodniczącego, 

natomiast teraz chce zadać szóste pytanie. Zapytał o powody likwidacji zajęć dodatkowych w klasach 

1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 j. Niemieckiego. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Doprecyzował, że nie chodzi jedynie o Szkołę Podstawową nr 2 dlatego prosi o wyjaśnienie Panią 

Dyrektor Monikę Zobek-Dubicką. 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Odpowiedziała, że nasza gmina od 2012 roku wspierała placówki i dodatkowo był organizowany 

język niemiecki tylko w naszych trzech szkołach miejskich a gmina jest organem prowadzącym dla 

sześciu Szkół Podstawowych. Przedstawiła liczbę godzin lekcji dodatkowych w poszczególnych 

klasach oraz zauważyła, że nie są one w żadnym stopniu dofinansowane. Dodała, że gmina proponuje 

umożliwić dzieciom klas 4-8 kontynuację języka a jeśli dyrektor zdiagnozuje potrzebę dodatkowych 

godzin może to realizować w ramach godzin dyrektorskich. Dodała, że oprócz tych godzin 

niemieckiego nasza gmina również w ostatnim czasie daje godzinę robotyki i programowania co jest 

innowacją jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe. Zwróciła uwagę, że inaczej wygląda sytuacja z językiem 

niemieckim w 2012 roku a obecnym, ponieważ zdecydowanie język angielski wyeliminował język 

niemiecki, można to zauważyć w tym roku gdzie język niemiecki jest wiodącym językiem dla klasy 

od początku szkoły do 8 klasy a na 74 dzieci jedynie 17 zdaje język niemiecki. Dodała, że po 

komunikacie dyrektorów o potrzebie zajęć logopedyczny podjęliśmy decyzję o zabranie tych godzin 

języka obcego na godziny zajęć logopedycznych. Dodała, że szkoły przestały również prowadzić 

wiodącego języka niemieckiego tylko zmieniły to na język angielski. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Zapytał jak zmieniło się w porównaniu do zeszłego roku pogorszenie wady wymowy, że ma to tak 

duży wpływ na zniesienie lekcji języka. Dodał, że uzyskał informację, iż 94 na 120 rodziców Szkoły 

Podstawowej nr 2 wyraziło chęć i zapotrzebowanie na naukę tego języka. 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW  

Odpowiedziała, że dlatego dyrektorzy mają możliwość zorganizowania takich zajęć w ramach godzin 

dyrektorskich. Dodała, że spotkała się z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 i zostało zaplanowane 

spotkanie z rodzicami na wtorek na godzinę 17:00. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Zapytała ile godzin dyrektorskich może być przeznaczonych na naukę języka niemieckiego. 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Odpowiedziała, że w oddziałach 1-3 w różnej konsekwencji są to 3 godziny dyrektorskie na etap 

edukacyjny, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministra Edukacji Narodowej. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Zapytała czy wynik ankiety, który pokazuje zainteresowanie rodziców nauką języka niemieckiego 

ma jakiś wpływ na decyzję Urzędu oraz Pani Dyrektor, ponieważ język angielski był przeważający 



jest wiadome od zawsze a ma ogromne znaczenie to, że dzieci mają możliwość uczenia się dwóch 

języków. Dodała, że jest to ważna zwłaszcza przy znalezieniu pracy a do tego mieszkamy na 

zachodniej części kraju. 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Odpowiedziała, że będzie ten język kontynuowany w klasach 4-6. Dodała, że trzeba zauważyć, iż 

była to o wiele bogatsza oferta w szkołach miejskich niż szkoły wiejskie co doprowadza do 

dysproporcji. Przedstawiła również budżet jakim dysponuje oświata na wynagrodzenia oraz zwróciła 

uwagę, że dzieci mają w klasach 7-8 w podstawie programowej język niemiecki więc i tak mają trzy 

lata na zapoznanie się z językiem w klasach 4-6. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Zapytała czy brak dodatkowych lekcji języka niemieckiego nie spowoduje, że większość dzieci 

będzie dłużej przebywać na świetlicy, która też ma ograniczenia ilościowe. Sądzi, że 3 godziny 

dyrektorskie nie wystarczą jeśli tych dzieci jest np. w Szkole nr 2 ponad 90. 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Wyjaśniła, że świetlica jest dla dzieci w klasach 1-3, dla rodziców, którzy pracują i jest 

ogólnodostępna, jeśli jest potrzeba są realizowane zajęcia świetlicowe. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Zapytała dla jakiej ilości dzieci jest przydział. 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Odpowiedziała, że jest podział 25 dzieci na jednego opiekuna, jeśli jest więcej dzieci jest obecnych 

dwóch opiekunów. 

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał jaką kwotę zaoszczędziła by gmina jeśli dodatkowe lekcje języka niemieckiego nie będą 

kontynuowane.  

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW 

Odpowiedziała, że przy jednym etacie gdzie jest to zawsze nauczyciel dyplomowany koszt roczny 

wynosi około 100.000,00 zł, cały koszt zorganizowania dodatkowego języka jest to około 250.000,00 

zł w skali roku na wszystkie trzy szkoły miejskie. 

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał Pana Burmistrza w sprawie akcji wymiany lamp oświetleniowych, czy to będzie w całym 

mieście i co będzie ze starymi lampami. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedział, że od początku kadencji jest realizowany projekt poprawy bezpieczeństwa w obszarze 

ruchu drogowego jak i bezpieczeństwa pieszych. Dodał, że zostały zwiększone środki w spółce 

oświetleniowej dzięki czemu realizujemy ogromne inwestycje, na ten moment są one prowadzone w 

obszarze miasta ale pracujemy nad tym żeby wychodzić z inicjatywom na terenach wiejskich. 

 



Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał, ponieważ miasto przyjęło już odbiór inwestycji doświetlenie pasów drogowych i 

przerobienia asfaltu, jest to skończone jednak dalej nie działają wszystkie lampy, kiedy będzie to 

poprawione. 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedział, że część z tych lamp wymagała natychmiastowej wymiany i w ramach gwarancji 

zostały wymienione, są to lampy solarne, które po wykryciu światła myślą, że jest już dzień dlatego  

będzie poruszana kwestia możliwie przebudowy oświetlenia. 

 

Ad 19) Oświadczenia i komunikaty. 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom oraz pomoc w remontach 

mieszkań i potencjalnych miejsc noclegowych dla uchodźców. Przypomniała, że miejscem gdzie 

można zostawić dary dla tych osób jest dalej MOSiR skąd są one przekazywane osobom z Ukrainy, 

które mieszkają na terenie naszej gminy. 

 

Ad 20) Wolne wnioski. 

Jan Smorawski – Mieszkaniec  

Poinformował Komisję Infrastruktury o tym, że rozmawiał z Lasami Państwowymi i jest możliwość 

uporządkować drogi, które kiedyś były drogami gminnymi a teraz są we władzy Lasów Państwowych 

jeśli będzie korzystać ze specustawy zapłaci jedynie odszkodowanie. 

Następnie poinformował, że podczas Rady Powiatowej zostało ustalone, że dopłata do nawozów 

rolniczych wynosi 500 zł do użytków rolnych oraz 250 zł do użytku zielonych łąk i pastwisk oraz 

wszystkie gospodarstwa, które posiadają powyżej 50 hektarów nie otrzymają tego dofinansowania. 

Poinformował, że będzie pozwolenie na wykup ziemi agencyjne KOW. 

W kolejnym punkcie zwrócił uwagę na to, że ludzie sadzą drzewa pod liniami elektrycznymi co nie 

powinno mieć miejsca, ponieważ wychodzą z tego same problemy a te osoby powinny na własny 

koszt te drzewa usuwać gdy dorosną. 

Poinformował, że powinno się jakoś zmienić skrzyżowanie Kossaka, od strony Drołtowic to 

skrzyżowanie jest niewidoczne przez żywopłot. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Zwrócił uwagę, że obecnie jest tam prowadzony remont i poprosił by poczekać do jego zakończenia 

i po tym sprawdzić czy dalej będzie ten sam problem. 

 

Jan Smorawski – Mieszkaniec  

Zapytał w imieniu mieszkańców czy na terenie naszej gminy, w przypadku jakiejś inwazji, znajduje 

się jakiś schrony. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedział, że nie ma takiej wiedzy, jeśli te informacje są dostępne w programie obronności i 

zarządzania to udzieli takiej informacji. 

 

Mieszkaniec Sycowa 

Poinformował, że rodzice są zaniepokojeni brakiem lekcji niemieckiego a jeśli godziny dyrektorskie 

będą przeznaczone tylko na język niemiecki nie będzie ich by rozwijać inne umiejętności za co będzie 



pociągnięty do odpowiedzialności dyrektor placówki, chcieliby jakoś rozwiązać to tak by dzieci 

mogły rozwijać się w każdym kierunku. 

 

Przedstawiciel rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2  

Wspomniała, że pomimo tego, że uczniowie w mniejszości wybierają język niemiecki na egzaminie 

ósmoklasisty nie oznacza, że nie chcą się go uczyć. Dodała, że 100% rodziców odpowiedziała, że 

chce uczyć swoje dziecko języka niemieckiego od 1 klasy. Zwróciła uwagę na to, że naszym miastem 

partnerskim jest Malsch i kto wie czy nasze dzieci nie będą chciały się komunikować chociażby z 

miastem partnerskim bądź wykorzystać to na rynku pracy. Zapytała czemu oszczędzamy na edukacji 

przez co cierpieć będą nasze dzieci. 

 

Mieszkaniec Sycowa 

Zwrócił uwagę, że jeśli gmina oszczędza na edukacji to jest ona okropna i przykre jest to, że tych 

oszczędności szuka się u dzieci. 

 

Rafał Miller – Pastor 

Podziękował mieszkańcom Sycowa, którzy przyjęli do swoich domów uchodźców z Ukrainy. 

Zwrócił uwagę, że czekają nas wyzwania jak zmniejszenie rynku pracy i będzie to coraz cięższe 

dlatego nie powinniśmy rozpowiadać, że wszyscy uchodźcy mają pracę bo jej nie mają i nie będą 

mieć kiedy przyjadą następni. Dodał, że dlatego musimy jakoś im ułatwić pobyt w Polsce oraz ma 

informację, że można się starać o środki z ONZ-u dla emigrantów. Dodał, że ta sytuacja będzie trwać 

jeszcze bardzo długo co spowoduje gigantyczne problemy społeczne dlatego prosi by wszyscy 

patrzyli przychylnie i byli wdzięczny ludziom, którzy przyjęli i opiekują się tymi rodzinami dlatego 

postarajmy się by ta pomoc była drogocenna i długofalowa. 

 

Kazimierz Mieszała – Radny  

Wspomniał o tym, że w Drołtowicach powstają nowe budynki i prosi by pomyśleć też o czymś dla 

dzieci, których jest tam mało jednak pozostałe wioski mają coś dla swoich dzieci. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Zaproponował spotkanie by omówić dany temat. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny  

Zapytał czy mamy informacje ile rodzin z Ukrainy przebywa u prywatnych rodzin. Dodał co do 

wcześniejszego tematu gdzie spółka STBS otrzymała dofinansowanie 200.000,00 zł czy nie może 

zostać to przeznaczone na dofinansowanie zajęć dodatkowych dla dzieci. 

 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Odpowiedziała, że od początki był prowadzony punkt informacyjny dla uchodźców by te osoby 

wiedziały jak załatwiać sprawy urzędowe pomimo braku jakichkolwiek informacji jak to ma 

funkcjonować niemniej jednak współpracowaliśmy z komendą policji na temat osób, które 

przebywają na terenie gminy. Dodała, że często opiekunowie przychodzili do nas i wypełniali tak 

zwaną kartę lokalizacyjną czyli zgłaszali gdzie te osoby są jednak nigdy nie było to obowiązkowe 

dlatego na podstawie tych kart wiemy, że prócz osób znajdujących się w punktach gminnych osób 

zgłoszonych jest ponad 300 a często są to osoby, które się przemieszczają bądź wyrobią dokumenty 

i jadą dalej. 



Waldemar Grzędziak – Dyrektor PUP w Oleśnicy 

Poinformował, że Urzędy Pracy w Polsce w tym również Urzędy Pracy w naszym powiecie są gotowe 

by rejestrować uchodźców z Ukrainy oraz na pośrednictwo pracy i aktywizację w pełnym zakresie, 

te osoby mają prawo pobytu na 18 miesięcy. Dodał, że ci wszyscy ludzie mają prawo się rejestrować 

w Urzędzie Pracy, nie ma tych osób dużo jednak są a wszystkie oferty pracy jakie wpływają do 

Urzędu Pracy są tłumaczone na język ukraiński jedyny warunek dla przedsiębiorców jest taki by 

zatrudnionego cudzoziemca zgłosić przez portal praca.gov.pl w ciągu 14 dni od dnia zatrudnienia. 

 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Dodała, że również ze strony Urzędu Miasta są prowadzone rozmowy w kwestii zatrudnienia. 

 

Rafał Miller – Pastor  

Zwrócił uwagę, że istotną kwestią jest nauczenie tych uchodźców chociażby podstaw języka 

polskiego dzięki temu znajdą szybciej pracę dlatego prosił by w jakiś większy sposób przekonać ich 

i pomóc w nauczeniu się języka polskiego. 

 

Waldemar Grzędziak – Dyrektor PUP w Oleśnicy 

Zgodził się z Pastorem, że jest to bardzo ważna rzecz oraz zauważył, że jeśli chodzi o zawody typu 

lekarz, pielęgniarka chcą przyjmować osoby z Ukrainy jednak jest warunek znajomości języka 

polskiego, na ile Urząd Pracy jest w stanie na tyle będzie działał w tym kierunku. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że na ostatniej sesji  Rady Miejskiej Rada Miejska przyjęła oficjalne stanowisko w 

sprawie napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i z pełną odpowiedzialnością i z głębi serca 

podziękowała mieszkańcom Gminy Syców oraz wyraża wdzięczność mieszkańcom gminy Syców, 

którzy w ostatnich dniach licznie zaangażowali się w akcję niesienia pomocy Ukrainie. Dodał, iż w 

sprawie oświaty będzie trzeba przedyskutować decyzję ograniczenia ilości godzin języka 

niemieckiego w szkołach podstawowych, uwzględnić wszystkie aspekty nie tylko ekonomiczne, ale 

również dydaktyczne, wychowawcze i społeczne. 

 

Ad 21) Zamknięcie obrad. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 18:40 zamknął XLV Sesję Rady Miejskiej w 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

         Robert Dziergwa 

 

Protokół sporządziła 

 


