
Protokół z  XLVI Sesji 

Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. , godz. 1500 -1650 

Urząd Miasta i Gminy Syców, ul. Mickiewicza 1, s.57, III p. 

 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Otworzył XLVI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XLVI Sesję Rady Miejskiej 

w Sycowie”.  

Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości zgromadzonych na dzisiejszej sesji. Odczytał 

klauzule RODO. 

 

Ad 2) Stwierdzenie quorum. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zgodnie z listą obecności aktualnie w obradach uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

  (załącznik nr 1) 

Nieobecni Radni: 

Radny Krzysztof Lentka (nieobecność usprawiedliwiona) 

Radny Łukasz Schönfelder (spóźnienie) 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

2. Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy Syców 

3. Piotr Kwaśny – Sekretarz Miasta i Gminy Syców 

4. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie 

5. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 

 

Ad 3) Przyjęcie zmian do porządku obrad  

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów: 

1. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 5 stycznia 2022 roku. 

2. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. 'Przyjazna Szkoła', 

realizowanego w ramach projektu „Dostępna Szkoła”. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poddał pod głosowanie wnioski Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy Syców Marzeny Guder. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wprowadzenie punktu do porządku obrad: Przyjęcie 

protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 5 stycznia 2022 roku. 

           (załącznik nr 2) 

 



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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wprowadzenie punktu do porządku obrad: Dyskusja i 

podjęcie uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. 'Przyjazna Szkoła', realizowanego w 

ramach projektu „Dostępna Szkoła”. 

           (załącznik nr 3) 

 

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 XLI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 05 stycznia 2022r. 

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

od 31 marca 2022r. do 28 kwietnia 2022r. 

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

od 31 marca 2022r. do 28 kwietnia 2022r. 

7. Ocena pracy i przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury w Sycowie za 2021r. 

8. Ocena pracy i przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Sycowie za 2021r. 

9. Informacja o działaniach w zakresie gospodarki odpadami na terenie  Miasta i Gminy Syców. 

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przyjazna szkoła”, 

realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła”. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców  

w 2022 roku. 

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu 

w roku 2022. 

13. 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. 

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

15. Interpelacje i zapytania Radnych. 

16. Oświadczenia i komunikaty. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

Radny Łukasz Schönfelder przybył na obrady Rady. Od tej pory w sesji bierze udział 14 Radnych. 

 

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

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

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4) 

 

  



Ad 4) Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 05 stycznia 2022r. 

 Pytań do złożonego protokołu nie było. 

            (załącznik nr 5) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Protokół nr XLI/2022 z Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 05 stycznia 2022r. 

            (załącznik nr 6) 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 7) 

 

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

od 31 marca 2022r. do 28 kwietnia 2022r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

            (załącznik nr 8) 

 

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

okresie od 31 marca 2022r. do 28 kwietnia 2022r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

            (załącznik nr 9) 

 

Ad 7) Ocena pracy i przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury w Sycowie za 

2021r. 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie  

Przedstawiła sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w Sycowie. 

            (załącznik nr 10) 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

Zwrócił uwagę, że podziękowania należą się nie tylko OSP Syców a wszystkim grupom OSP na 

terenie naszej gminy. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał jak będą wyglądać Dni Sycowa, które nie odbywały się przez ostatnie dwa lata z powodu 

pandemii oraz chciałby wiedzieć jakie były koszty naprawy boiska po takim wydarzeniu w ubiegłych 

latach. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie  

Odpowiedziała, że nie sądzi, iż Dni Sycowa niszczyły murawę oraz tym obiektem poza Dniami 

Sycowa nie zajmuje się Centrum Kultury. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Dopytał czy Centrum Kultury przejmuje od MOSiR-u ten obiekt na czas Dni Sycowa. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie  

Wyjaśniła, że Centrum Kultury przejmuje protokołem ten obiekt od MOSiR-u i jest to bardzo 

pilnowane by boisko nie zostało uszkodzone na co też są uczulane osoby współpracujące z Centrum 

Kultury podczas Dni Sycowa. Zauważyła również, że pomimo tego, że Dni Sycowa nie były 



organizowane przez ostatnie dwa lata to boisko nie wygląda lepiej. Dodała, że jeśli są jakieś usterki 

to Centrum Kultury stara się je zlikwidować. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy jest przewidziane kino w objazdowe częściej niż w roku ubiegłym. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie  

Odpowiedział, że to nie do końca zależy od Centrum Kultury, ponieważ pomimo starać wiele firm też 

boryka się ze skutkami po covid-zie i ciężko jest zorganizować zespół wyjazdowy. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury w 

Sycowie za 2021r. 

            (załącznik nr 11) 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12) 

 

Ad 8) Ocena pracy i przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Sycowie za 2021r. 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Przedstawił sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie. 

            (załącznik nr 13) 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Zapytał jaki był koszt prac rewitalizacyjnych na płycie głównej boiska w zeszłym roku. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że w zeszłym roku nie było żadnych prac rewitalizacyjnych, były tylko pielęgnacyjne 

jak nawożenie, podlewanie, oprysk przeciwgrzybiczny. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Zapytał jaki był mniej więcej koszt tych prac. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że koszt był w granicach 10-15 tyś zł. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Zapytał jaki był koszt prac rewitalizacyjnych, które były prowadzone wcześniej. 

 

  



Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że same prace rewitalizacyjne to koszt około 8.000,00 zł. Dodał, że plan nawożenia 

jest rozbudowywany z roku na rok jest to 5 cykli nawożenia profesjonalnym nawozem. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy jest jakiś pomysł żeby lepiej wywiązywać się z utrzymania płyty boiska, gdyż jest ona w 

kiepskim stanie a miasto daje niemałe pieniądze na utrzymanie tego. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Wyjaśnił, że w ubiegłym roku nie udało się zrobić aeracji a MOSiR nie posiada odpowiedniego 

sprzętu dlatego to wykonuje z zamówieniem firm zewnętrznych. Dodał, że jest to spowodowane 

również tym, że kluby bardzo wcześnie wchodzą na boisko, nawet jeśli nie rozgrywają meczów,  to 

realizują treningi na murawie stadionu i bardzo późno schodzą z boiska, chcąc wykorzystać 

maksymalnie czas, który można na zewnątrz poświęcić na treningi. Zwrócił uwagę, że sezon zaczął 

się już w marcu pomimo tego, że płyta jest dalej mokra ale kluby korzystają już z płyty boiska. Dodał, 

że w tym roku zaczną już funkcjonować dwa boiska przygotowane przez kluby dlatego płyta główna 

zostanie odciążona. Przedstawił pomysł na ten rok, który obejmuje uzupełnienie ubytków 

miejscowych murawy we własnym zakresie, prawdopodobnie po zakończeniu sezonu będzie 

uzupełniana murawa w polach bramkowych oraz ma nadzieję na szybsze zakończenie korzystania z 

boiska czyli w listopadzie i zrobienie wtedy aeracji i piaskowania. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Poinformował, że w połowie czerwca zawodnicy praktycznie kończą sezon, do końca lipca w ogóle 

nie biorą udziału w treningach, także to jest odpowiedni moment na przygotowanie takiej płyty, to jest 

6 tygodni. Dodał, że odbyły się spotkania, na których ustalono, że sukcesywnie będą zmniejszane 

godziny treningów. Zwrócił również uwagę na zalew w Stradomii ponieważ było bardzo dużo rozmów 

odnośnie rozbudowy tego obiektu i nie jest to sensowne by co chwilę dobudowywać jakąś małą rzecz 

jak ławki dlatego lepiej najpierw zacząć od koncepcji jak ma wyglądać cały obiekt, zwłaszcza jest 

potrzebna baza parkingowa. Zapytał czy są prowadzone jakieś działania w tym kierunku. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że MOSiR jest jedynie administratorem tego obiektu i to wykracza już poza jego 

możliwości. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy Pan Dyrektor osobiście wystąpił z koncepcją do miasta jak ma ten obiekt wyglądać. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że nie występował do miasta w tym temacie jednak chce wystąpić z tą sugestią, gdyż 

jest tym zainteresowany i chętnie będzie uczestniczył w pracach z tym związanych. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał, w sprawie firmy, która w zeszłym roku, w kwietniu prowadziła punkt szczepień do kwietnia 

tego roku, kto zlecił przekazanie części obiektu tej firmie. 

 

  



Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że zostało zorganizowane spotkanie, na którym zastępowała Pana Dyrektora Główna 

Księgowa oraz podczas tego spotkania została przekazana informacja, że na terenie obiektu będzie 

utworzony punkt szczepień a całość była realizowana przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zauważył, że potrzebne jest w takim wypadku jakieś pismo, nie można na słowo oddać jakiejś firmie 

zewnętrznej obiektu. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że jeśli ta informacja idzie od Pana Burmistrza w tak ważnej kwestii to Ośrodek to 

wykonuje. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał jaki jest miesięczny zysk MOSiR-u z fitnessu i z siłowni. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że nie zdążył tego przygotować, gdyż to się zmienia w każdym miesiącu, przychody 

oscylują między 400-900 zł. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Przypomniał, że od kwietnia do października 2021 roku firma zewnętrzna przejęła trzy szatnie, 

siłownię, fitness, główne wejście, hol, pół korytarza, 1 biuro, z tego tytułu nie było żadnego 

wynagrodzenia. Zapytał czy Pan Dyrektor poniósł jakieś koszty z tego tytułu i czy ktoś zwrócił te 

środki. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że MOSiR utrzymywał tę część obiektu tak jak innego rodzaju działalności i z tego 

tytułu nie otrzymali żadnych przychodów. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy w takim razie ta firma korzystała przez długi okres z tego obiektu pro bono. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że nic o tym nie wie, ponieważ ten punkt był organizowany przez pracowników Urzędu 

Miasta i Gminy. 

 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał, w sprawie przetargu na prowadzenie gastronomi  nad zalewem, pierwszy się nie odbył więc 

czy odbył się następny oraz czy został wyłoniony dzierżawca. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że odbył się następny przetarg i został wyłoniony dzierżawca, który też w poprzednich 

latach korzystał z tego obiektu. 

 

  



Mariusz Kramarz – Radny  

Zapytał czy jest nadzieja na pozyskanie środków by ruszyć z remontem skateparku, który jest 

zamknięty od sierpnia zeszłego roku. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że Pan Burmistrz wyjaśnił to na Komisji, iż w zeszłym roku został opracowany projekt 

z pozwoleniem na budowę natomiast w tym roku wniosek wraz z projektem został złożony do 

operatora Lokalna Grupa Dobra Widawa więc jest duża szansa na przyznanie środków. 

 

Mariusz Kramarz – Radny 

Zapytał, czy może podać przybliżony termin czy jest to możliwe, że zacznie się to w tym roku. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie 

Odpowiedział, że w tym roku nie jest to możliwe. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Sycowie za 2021r. 

 (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 14) 

 

Ad 9) Informacja o działaniach w zakresie gospodarki odpadami na terenie  Miasta i Gminy 

Syców. 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału GOiOŚ 

Przedstawiła informację w zakresie gospodarki odpadami. 

            (załącznik nr 15) 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał czy zadłużenie mieszkańców odnośnie niepłacenia za wywóz śmieci, ściągalność się 

zwiększyła, a zmniejszyło się zadłużenie czy stoi to w miejscu. 

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału GOiOŚ 

Odpowiedziała, że procentowo do lat ubiegłych są to podobne wysokości, niestety są to często te same 

osoby i wysokość tego zadłużenia kształtuje się około od 200.000,00 zł do 290.000,00 zł, wysokość 

stawek jest większa dlatego i kwota zadłużenia jest wyższa, ilość wystawianych upomnień tytułu 

wykonawczych rokrocznie jest podobna. Dodała, że wspominała na posiedzeniu Komisji, że  

troszeczkę pod koniec roku działania ze strony Urzędu były mniejsze ze względu na zmianę programu 

finansowo-księgowego jednak jest to już na etapie wystawiania tytułów wykonawczych, które są 

wysyłane do Urzędu Skarbowego. Dodała również, że w podsumowaniu 2021 roku ma 1178 co 

wynosi kwotę 296.000,00 zł zostało wpłacone 235.000,00 zł, a na wystawionych 60 tytułów na kwotę 

46.000,00 zł zostało wpłacone 29.000,00 zł. 



 

Mariusz Kramarz – Radny 

Zapytał czy to prawda, że zostaną podniesione opłaty za wywóz nieczystości. 

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału GOiOŚ 

Odpowiedziała, że stawka była ustalana na podstawie analizy ponoszonych wydatków w listopadzie 

zeszłego roku, na chwilę obecną nic nie wskazuje na to by była konieczność podniesienia stawki. 

Dodał, że ustawodawca nakazuje bilansowanie się systemu, to znaczy tak, aby wydatki związane z 

funkcjonowaniem systemu były pokrywane z wnoszonych przez właścicieli nieruchomości opłat, w 

sytuacji jeżeli się te wartości nie pokrywają, obowiązani jesteśmy do tego, by tą stawkę zwiększyć. 

Przypomniał, że podejmując uchwałę systemem zostały objęte nieruchomości mieszkalne aby odpady, 

które są w części zamieszkałej oraz w części niezamieszkałej, również objąć systemem, ponieważ 

często korzystają one z tych samych kontenerów dlatego został uszczelniony system, żeby uzyskać 

opłaty od właścicieli tych nieruchomości. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionej informacji. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywne opinie Komisji o przedstawionej informacji. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informacje o działaniach w zakresie gospodarki 

odpadami na terenie  Miasta i Gminy Syców. 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 16) 

 

Ad 10) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przyjazna szkoła”, 

realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła”. 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

            (załącznik nr 17) 

 

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 14 Radnych: 14 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLVI/399/2022 w sprawie realizacji 

przedsięwzięcia pn. „Przyjazna szkoła”, realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła”. 

            (załącznik nr 18) 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19) 

 



Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy 

Syców w 2022 roku. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

            (załącznik nr 20) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLVI/400/2022 w sprawie wykazu 

kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2022 roku. 

            (załącznik nr 21) 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 22) 

 

Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Oleśnickiemu w roku 2022. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz Miasta i Gminy Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

            (załącznik nr 23) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Bożena Dziwińska-Karaba – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLVI/401/2022 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2022. 

            (załącznik nr 24) 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 25) 

 

Ad 13) 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 26) 



 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 1 głosem „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XLVI/402/2022 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 27) 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 28) 

 

Ad 14) 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 29) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywne opinie Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

  Rada Miejska w Sycowie w obecności 14 Radnych: 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XLVI/403/2022  w sprawie zmiany budżetu 

Miasta i Gminy Syców na rok 2022. 

            (załącznik nr 30) 

        (głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31) 

 

Ad 15) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Przekazał pisemnie zapytania Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał na jakich warunkach była podpisana umowa i z kim na użycie hali na około rok oraz kto 

pokrył koszty związane z wynajmem tej hali. 

 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Poprosiła by Pan Radny złożył to pytanie na piśmie. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Nawiązał do sesji marcowej odnośnie sprawozdania finansowego spółki STBS, gdzie było poruszane 

odwołanie poprzedniego prezesa również Pan Burmistrz stwierdził, że nie dało się go odwołać w inny 

sposób i należało mu wypłacić odszkodowanie. Zwrócił uwagę, że był wczoraj na kontroli w spółce 

STBS, sprawdził tą umowę, w której znajduje się punkt str. 6 pkt. 11 'Spółka może rozwiązać mniejszy 



kontakt ze skutkiem natychmiastowym w przypadku odwołania członka zarządu z powodu: podpunkt 

C) Rażące niedbalstwo, na skutek którego spółka poniosła szkody lub narażającą spółkę na szkody' 

zauważył, że poprzedni prezes naraził spółkę na bardzo duże szkody. Zapytał czy Pan Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Sycowie mógłby prosić Radę Nadzorczą na kolejną sesję, która mogłaby nam 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w taki sposób został rozwiązany kontrakt z prezesem i naraziło na 

spółkę na kolejne 60.000,00 zł straty. Dodał, że skoro nie ma Pana Burmistrza, do którego powinno 

być to skierowane złoży zapytanie na piśmie. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Zapytał czy Komisja Społeczna analizowała skargi, które wpłynęły na placówki oświatowe do 

Kuratorium czy do jednostki prowadzącej. Dodał, że prosiłby o zapoznanie się z nimi. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Wyjaśnił, że jest członkiem Komisji Społecznej i żadne skargi nie wpłynęły do nich. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Wyjaśnił, że skargi, które wpływają do konkretnych organów są rozpatrywane przez te organy i na 

pewno żadna nie została pominięta natomiast jeśli uwaga trafia do kuratorium bądź do innego  organu, 

no to w tym momencie rozpatruje to organ, do którego ta skarga wpłynęła. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Zwrócił uwagę, że jeśli skargi wpływają do kuratorium to może warto by było się zastanowić i 

przeanalizować oraz wyciągnąć jakieś wnioski. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odpowiedział, że skargi, które wpływają do rady są rozpatrywane w ramach kompetencji natomiast 

skargi, które wpływają do kuratorium rozpatruje kuratorium, często jest tak, że skarga wpływa do 

kuratorium z pominięciem nawet Dyrektora. 

 

Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Dodał, że Gmina i Rada jako organ prowadzący mogłyby się pochylić nad tematem nawet jeśli nie 

jest adresatem typowo tej skargi. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odpowiedział, że Pan Wiceprzewodniczący ma rację jednak jest od tego też Dyrektor szkoły, który tą 

skargę musi przeanalizować wspólnie z Radą Pedagogiczną, jeśli uzna to za stosowne może się 

podzielić taką informacją. Dodał, że im większa wiedza w zakresie funkcjonowania danych jednostek 

Gminy i Rady tym lepsze funkcjonowanie komórek tylko, że nie można popadać w skrajność i 

analizowali to na co nie mamy wpływu czy kompetencji. 

 

Mariusz Kramarz – Radny  

Wrócił do wypowiedzi Pana Radnego na temat byłego prezesa STBS-u. Przedstawił  artykuł  kodeksu 

karnego 296, „ Kto będąc zobowiązany na podstawie przepisów ustawy, decyzji właściwego organu 

lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą 'Podlega karze 

pozbawienia wolności do lat trzech do lat pięciu.'”. Wyjaśnił, że nie chodzi mu by od razu kogoś karać 

lecz czy nie było możliwości, żeby złożyć doniesienie do prokuratury celem wyjaśnienia sprawy. 



 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zwrócił się do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie, iż składał w lutym bieżącego roku 

interpelację odnoście szkoleń dla radnych w zasobie ich praw, a przede wszystkim obowiązków, 

ponieważ wydaje mu się, że część radnych nie do końca wie jakie ma prawa i obowiązki, odpowiedzi 

zwrotna głosiła, że nie jest to interpelacja oraz niedługo będzie podjęte stanowisko w tym kierunku. 

Zapytał, ponieważ minęły dwa miesiące, kiedy będzie takie szkolenie. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odpowiedział, że poprosi Pana Radnego o wskazanie zakresu tematycznego. 

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Wyjaśnił, że w piśmie, które wysłał w lutym jest temat Działania Gminy i Spółek Miejskich 

podległych miastu. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Dodał, że rozmawiał na ten temat z Panem radcą prawnym i z Panem Sekretarzem, i przygotują taką 

ofertę szkoleń, nawet jeśli sądzi, że Radni znają swoje obowiązki. 

 

Ad 16) Oświadczenia i komunikaty. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przypomniał, że dobiega końca termin składania oświadczeń majątkowych dlatego prosi o złożenie 

ich do końca kwietnia. 

 

Ad 17) Wolne wnioski. 

Rafał Miller – Pastor 

Wspomniał o poprzedniej sesji gdzie dzieci zostały podzielone na miejskie i wiejskie a miejskie mają 

dodatkowe języki, a wiejskie nie miały ich nigdy. Dodał, że zgadza się ze stwierdzeniem, iż nie 

powinno się oszczędzać na edukacji dlatego szkoły wiejskie powinny mieć taką samą ofertę nauczania 

jak miejskie, traktując wszystkie dzieci tak samo. 

 

Mieszkaniec Sycowa 

Poinformował, że na ostatnim zebraniu rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 została przeprowadzona 

ankieta z pytaniem: Czy jest Pan/ Pani za likwidacją nauczania dwóch języków obcych w klasach 1-

3 szkoły podstawowej, na 103 osoby, 94 osoby były przeciw, a tylko 9 za. Przypomniał, że wszyscy 

mieszkańcy gminy są członkami wspólnoty samorządowej i mają prawo uczestniczyć w życiu 

publicznym i rozstrzygać o sprawach gminy dlatego jeśli mieszkańcy jednoznacznie mówią, że nie 

zgadzają się z decyzją Burmistrza to powinno zostać to uszanowane i zmienione. Przypomniał, że w 

wizji rozwoju gminy w perspektywie horyzontu czasowego, drugi cel strategiczny Gminy Syców 

wyrażony jest hasłem: „Wysoka jakość życia mieszkańców poprzez wsparcie integracją oraz własną 

aktywność osobistą, społeczną, edukacyjną i zawodową w warunkach wysokiej dostępności 

inteligentnej w sposób publiczny infrastruktury technicznej, a także środowiska naturalnego.”, uważa, 

że obecne działania gminy są całkowitym zaprzeczeniem strategii. Dodał, że podczas spotkania władz 

gminy z rodzicami miała miejsce bardzo przykra sytuacja, gdyż Pani Dyrektor próbowała przekonać 

przedstawicieli gminy jak ważny jest język niemiecki jako przedmiot podstawowy, co jest nie do 

pomyślenia by w dzisiejszych czasach walczyć o edukację. Dodał, że informowanie społeczeństwa o 



poczynaniach gminy jest ważne, zwłaszcza by informować o tych dobrych jak i złych rzeczach jednak 

edukacja nie należy do tej dobrej części. 

 

Ad 18) Zamknięcie obrad. 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 1650 zamknął XLVI Sesję Rady Miejskiej w 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

          Robert Dziergwa 

 

Protokół sporządziła  


