
Protokół nr XXXI/2021 

z XXXI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dniu 25 marca 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 16:30 
 

Ad 1) Otwarcie Sesji  
Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył XXXI Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XXXI 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 10 radnych, co wobec 

ustawowego składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych 

decyzji. 

 

Nieobecni:  

1. Radna Marzena Guder – nieobecność usprawiedliwiona 

2. Radna Danuta Nowicka – nieobecność usprawiedliwiona 

3. Radny Mariusz Kramarz – nieobecność usprawiedliwiona 

4. Radny Marcin Marciniak – nieobecność usprawiedliwiona 

5. Radny Krzysztof Lentka – spóźnienie 

 (sprawdzenie obecności imienne stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

2. Artur Drzyzga – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Syców 

3. Bogumiła Solecka – Skarbnik Miasta i Gminy Syców  

4. Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

5. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców 

6. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 

 (załącznik nr 2) 

 

Ad 3) Przyjęcie porządku obrad. 
Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Zaproponował wykreślenie z porządku obrad punktu 7 i 8 o trześni: 

1. punkt 7: Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 

2020 rok. 

2. punkt 8: Informacja z działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. za 2020 rok. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 10 Radnych: 10 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wykreślenie punktu 7 Sprawozdanie 

z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 



 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 10 Radnych: 10 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła wykreślenie punktu 8 Informacja z 

działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za 2020 rok. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

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 XXX sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 lutego 2021 r. 

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

od 23 lutego 2021r. do 25 marca 2021 r. 

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

okresie od 23 lutego 2021r. do 25 marca 2021 r. 

7. Informacja o stanie zasobów mieszkaniowych oraz o zaspokajaniu potrzeb w zakresie 

mieszkań socjalnych i komunalnych na terenie Miasta i Gminy Syców.  

8. Informacja z działalności Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2020 rok. 

9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2020r. 

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

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie za 2020 rok. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy Syców.  

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Syców na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” 

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od 

nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19. 

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Syców. 

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

2021 

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

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

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Syców 

w 2021 r.  

18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Syców do 

programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w województwie dolnośląskim. 

19. Interpelacje i zapytania Radnych. 

20. Oświadczenia i komunikaty. 

21. Wolne wnioski. 

22. Zamknięcie obrad. 

 
Radny Krzysztof Lentka przybył na obrady radny. Od tej pory w sesji bierze udział 11 radnych. 



 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

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

w Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 lutego 

2021 r. 
Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Protokół był wyłożony w Biurze Rady oraz przesłany na e-mail do Państwa Radnych.  

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej 

w Sycowie z dnia 25 lutego 2021r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) 

 

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

okresie od 23 lutego 2021r. do 25 marca 2021 r. 
Pytań do złożonej informacji nie było. 

 (załącznik nr 7) 

 

Ad 6) Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach 

podejmowanych w okresie od 23 lutego 2021r. do 25 marca 2021 r  
Pytań do złożonej informacji nie było. 

 (załącznik nr 8) 

 

Ad 7) Informacja 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 informację o stanie zasobów mieszkaniowych oraz zaspokajaniu potrzeb 

mieszkańców w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych. 

(załącznik nr 9) 

Pytań do złożonej informacji nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionej informacji. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informację o stanie zasobów 

mieszkaniowych oraz o zaspokajaniu potrzeb w zakresie mieszkań socjalnych i komunalnych 

na terenie Miasta i Gminy Syców. 

(załącznik nr 10) 

(głosowanie imienne załącznik nr 11) 

 



Ad 8) Informacja z działalności Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2020 

rok. 
Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK S. z o.o. 

Przedstawił informację z działalności SGK Sp. z o.o. 

(załącznik nr 12) 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył dyskusję. 
 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Ile udało się wymienić sieci kanalizacji wodociągowej, deszczowej i sanitarnej odkąd jest pan 

prezesem? 

 

Grzegorz Dąbrowski – Prezes SGK S. z o.o. 

Prawie 11 km wodociągowej, przeszło 2 km deszczowej i ok. 4,6 km sanitarnej. Oprócz tego 

budowa suwów w Komorowie i modernizacja oczyszczalni ścieków. To takie większe 

inwestycje.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Dokonał zamknięcia dyskusji.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionej informacji. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informację z działalności 

Sycowskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. za 2020 rok. 

(załącznik nr 13) 

(głosowanie imienne załącznik nr 14) 

 

Ad 9) Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2020r. 
Anna Kapica – Kierownik MGOPS w Sycowie 

Przedstawiła sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

(załącznik nr 15) 

 

Pytań do złożonej informacji nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionej informacji. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Sprawozdanie z realizacji 

Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie na lata 2017 – 2020 za rok 2020r. 

(załącznik nr 16) 

(głosowanie imienne załącznik nr 17) 

 



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

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sycowie za 2020 rok. 
Anna Kapica – Kierownik MGOPS w Sycowie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem 

(załącznik nr 18) 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/271/2021  

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sycowie za 2020 rok. 

(załącznik nr 19) 

(głosowanie imienne załącznik nr 20) 

 

Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców.  
Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem 

(załącznik nr 21) 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/272/2021  

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Syców. 

(załącznik nr 22) 

(głosowanie imienne załącznik nr 23) 

 

Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Syców na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. 
Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału OŚiGO 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 24) 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/273/2021  

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Syców na lata 2021-2024 z 

perspektywą na lata 2025-2028”. 



(załącznik nr 25) 

(głosowanie imienne załącznik nr 26) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat 

podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność 
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19. 
Anna Laskowska – Kierownik Referatu Podatków i Windykacji 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 27) 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył dyskusję. 
 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zapytał jak wyglądała ściągalność podatku w ubiegłym roku? 

 

Anna Laskowska – Kierownik Referatu Podatków i Windykacji 

Wyjaśniła, że w ubiegłym roku nie było różnicy. W roku obecnym wpłynęło już kilka 

wniosków, ale w roku ubiegłym nie było to zauważalne.  

 

Agnieszka De Falco - Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowa 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/274/2021  

w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

(załącznik nr 28) 

(głosowanie imienne załącznik nr 29) 

 

Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Syców. 
Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 30) 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco - Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowa 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/275/2021  

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 21 grudnia 

2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.  

(załącznik nr 31) 

(głosowanie imienne załącznik nr 32) 



Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców 

na rok 2021. 
Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 33) 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco - Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowa 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/276/2021  

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021.  

(załącznik nr 34) 

(głosowanie imienne załącznik nr 35) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 36) 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco - Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowa 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/277/2021  

w sprawie emisji obligacji komunalnych.  

(załącznik nr 37) 

(głosowanie imienne załącznik nr 38) 

 

Ad 17) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i 

Gminy Syców w 2021 r.  
Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 39) 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco - Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowa 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/278/2021  

w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Syców w 2021 r.  

(załącznik nr 40) 



(głosowanie imienne załącznik nr 41) 

 

Ad 18) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Syców 

do programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w województwie dolnośląskim. 
Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 42) 

 

Pytań do projektu uchwały nie było. Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco - Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowa 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 11 Radnych: 11 głosami „za”, 0 głosami 

„przeciw” oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXI/279/2021  

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Syców do programu „Odnowa Dolnośląskiej 

Wsi” w województwie dolnośląskim.  

(załącznik nr 43) 

(głosowanie imienne załącznik nr 44) 

 

Ad 19) Interpelacje i zapytania Radnych. 
Brak. 

 

Ad 20) Oświadczenia i komunikaty. 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Prosił, aby przygotowywać się już do wypełnienia oświadczeń majątkowych.  

Odczytał podziękowanie z miasta partnerskiego Jampol. Podziękował również radnym 

Markowi Malinowskiemu i Mieczysławowi Trosce za współpracę z miastem partnerskim.  

Poinformował o tym, że do Biura Rady Miejskiej wpływają życzenia świąteczne od jednostek 

organizacyjnych.  

Złożył również życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, do życzeń dołączył 

się również Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców. 

 

Ad 21) Wolne wnioski. 
Brak. 

 

Ad 22) Zamknięcie obrad.  
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 16:30 zamknął XXXI Sesję Rady 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła:  

 

 


