
Protokół nr XXXII/2021 

z XXXII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dniu 29 kwietnia 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 17:00 
 

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

Otworzył XXXII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XXXII 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 12 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

Nieobecni:  

1. Radny Kazimierz Mieszała – nieobecność usprawiedliwiona 

2. Radny Mieczysław Troska – nieobecność usprawiedliwiona 

3. Radny Krzysztof Lentka – nieobecność usprawiedliwiona 

 (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. 
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 XXXI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 2021 r. 

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

od 25 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021r. 

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych  

w okresie od 25 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021r. 

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

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

w Sycowie za 2020 rok. 

9. Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury w Sycowie za 2020 rok. 

10. Informacja z działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. za 2020 rok. 



11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok. 

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie  

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021r. 

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

w 2021 roku. 

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 rozpatrzenia petycji. 

17. Interpelacje i zapytania Radnych. 

18. Oświadczenia i komunikaty. 

19. Wolne wnioski. 

20. Zamknięcie obrad. 

 

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

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

Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 marca 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 12 Radnych: 12 głosami „za”, 0 głosami 

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

Sycowie z dnia 25 marca 2021r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

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

od 25 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021r. 
(załącznik nr 5) 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał, czego dotyczyło spotkanie z Prezesem SGK Sp. z o.o.. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrza MiG Syców 

Spotkanie dotyczyło spraw bieżących spółki.  

 

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

w okresie od 25 marca 2021 r. do 29 kwietnia 2021r. 
Pytań do złożonej informacji nie było. 

 (załącznik nr 6) 

 



Ad 7) Informacja o działaniach w zakresie gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy 

Syców.  
Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska  

Przedstawiła informację z zakresu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Syców.  

(załącznik nr 7) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionej informacji.  

 

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

oraz 0 glosami „wstrzymującymi się” przyjęła Informację o działaniach w zakresie gospodarki 

odpadami na terenie Miasta i Gminy Syców. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu) 

 

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

w Sycowie za 2020 rok. 
Zbigniew Ligus – Dyrektor MOSiR 

Przedstawił informację z działalności MOSiRu wraz ze sprawozdaniem finansowym za ubiegły 

rok.  

(załącznik nr 9) 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 12 Radnych: 10 głosami „za”, 0 glosami „przeciw” 

oraz przy 2 glosach „wstrzymujących się” przyjęła Ocena i przyjęcie sprawozdania z 

działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie za 2020 rok. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 9) Ocena i przyjęcie sprawozdania z działalności Centrum Kultury w Sycowie za 2020 

rok. 
Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Przedstawiała sprawozdanie z działalności CK za ubiegły rok. 

(załącznik nr 11) 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył dyskusję.  
 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

W kwestii statystyk odsłon postów na FB głównie chodziło o budowanie relacji z mieszkańcami. 

Dodała, że informacja o tych statystykach nie jest bezsensu ponieważ nie uniknie się tego, że 

mamy Internet, media społecznościowe i głównie tam te informacje docierają. Dodała także, że 

jako radna rozmawia z mieszkańcami i często otrzymuje sygnały, że nie dociera do mieszkańców 

informacja o tych wydarzeniach stąd zadała takie pytanie.  



Następnie zapytała, czy zostało zrobione rozeznanie jakiegoś systemu informatycznego do 

biblioteki? Czy mieszkańcy będą mogli skorzystać z możliwości zamówienia pozycji w 

bibliotece online? 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Wyjaśniła, że rekonesans na pewno był robiony i jest szansa na pojawienie się środków 

zewnętrznych na ten cel. Jednak nie wszystko można zastąpić systemem informatyczny. Na ten 

cel został złożony wniosek (do 10 maja), aby w bibliotece zrobić krok do przodu. W kwestii 

zasięgów dodała, że wspólnie z zespołem doszli do wniosku, że najlepszą formą kontaktu 

Centrum Kultury jest bezpośredni kontakt z widzem, ale pozostaje świadomość, że od 

technologii się nie ucieknie. Poprosiła, aby zachęcać mieszkańców do polubienia FB Centrum 

Kultury.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Czy Centrum Kultury ma nieodpłatną ofertę dla dzieci i młodzieży w mieście i gminie Syców np. 

w okresie wakacyjnym? 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Wyjaśniła, że w ubiegłym roku liczba dzieci na półkoloniach była ograniczona przez wytyczne 

sanitarne, co było absurdalne, ponieważ np. stowarzyszenia mogły robić już znacznie więcej.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

A czy nie można utworzyć stowarzyszenia przy Centrum Kultury tak jak przy MOSiR? 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Wyjaśniła, że nie można porównywać formy prawnej CK do MOSiR. Dodała, że bardzo często 

jest tak, że jeśli stowarzyszenie może korzystać z jakiś środków zewnętrznych to CK również 
jako instytucja kultury. Ale to jest wiązanie pętli na szyję, ponieważ nie ma kadrowych 

możliwości, aby realizować te zadania. Jeśli chodzi o realizacje zadań publicznych to nie 

chciałaby sięgać do gminy czy gdziekolwiek w regionie po pieniądze, bo jest tyle stowarzyszeń, 
które działają i pozyskują te pieniądze oraz wspierają i MOSiR i CK.  

   

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

A czy ze środków z profilaktyki nie można wykorzystać? 

  

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Centrum Kultury korzysta z tych środków w symbolicznym stopniu. Dlatego utworzenie 

stowarzyszenia przy Centrum Kultury nie ma sensu, ponieważ obok stowarzyszeń i możliwości 

pozyskania przez nich środków, Centrum Kultury również może je pozyskać i korzystamy z tego. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Wspomniała pani o wydaniu książki przez pana Romana Ćwiękałę pt. „Zawadiacy”.  

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Zostało to wydane w ramach zeszytu historycznego. Jest to oferta dla mieszkańców, można ją 
nabyć w Muzeum. Natomiast w sprawozdaniu może znaleźć się informacja o książce, ponieważ 
jest zamysł, aby zebrać historię i Domu Kultury i instytucji w jakaś formę książkową.  
 



Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Zapytał ile wniosków o środki zewnętrzne zostało zoczonych i ile zostało rozpatrzonych 

pozytywnie? 

   

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Wyjaśniła, że niestety Centrum Kultury nie miało szczęścia, obecnie czekają po odwołaniu tylko 

na jeden wniosek na 360 tys. zł. na dokumentację, która miała by być bazą do aplikowania o 

większe środki na remont Domu Kultury. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Zwróciła uwagę na liczbę odsłon wydarzeń na FB. Jako przykład podała wydarzenie pn. 

„Śpiewająca Eurydyka”. Wydarzenie ukazało się na FB Centrum Kultury 20.07.. Wydarzenie 

miało się odbyć 07.08. Zwróciła uwagę, że od 20 lipca, nawet w dniu wydarzenia nie dokonano 

przypomnienia. Sam post polubiło tylko 6 osób a zadeklarowało udział 10 osób. A następnie 11 

sierpnia informacja, że takie wydarzenie się odbyło. W związku z tak małym zainteresowaniem, 

zasugerowała, aby zastanowić się nad plakatami, aby ta oferta docierała do mieszkańców.  

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Wyjaśniła, że nie można traktować każdego wydarzenia, że ich odbiorcą jest człowiek, który ma 

Facebooka. Co do tego koncertu dodała, że były ograniczenia w ilości osób, mogło na niego 

przybyć 135 osób. Wejściówki zostały rozdane w 1,5 dnia wśród uczestników Uniwersytety III 

Wieku, Klubu Seniora i chyba Urzędu. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Dodał, że ten koncert to była jego inicjatywa, a Centrum Kultury udostępniło tylko sale. Więc 

organizacja leżała po stronie urzędu. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Dodała, że rozumie inicjatywę pani Radnej, ale zapewniła, że nie było problemu z dotarciem 

informacji do odbiorców. Były tez plakaty. Każda impreza ma swojego odbiorcę, ale 

podziękowała za tą uwagę.  
 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Dodała, że to był tylko przykład. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 12 Radnych: 6 głosami „za”, 0 glosami „przeciw” 

oraz przy 6 glosach „wstrzymujących się” przyjęła sprawozdania z działalności Centrum Kultury  

w Sycowie za 2020 rok. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu) 

               



Ad 10) Informacja z działalności Sycowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego  

Sp. z o.o. za 2020 rok. 
Piotr Szklarek – Prezes STBS Sp. z o.o.  

Przedstawił informację z działalności STBS za rok ubiegły. 

(załącznik nr 13) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionej informacji.  

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 12 Radnych: 7 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz przy 6 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Informację z działalności Sycowskiego 

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

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 11) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 

rok. 
Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych 

Przedstawił sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok. 

(załącznik nr 15) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałaniu Narkomanii za 2020 rok. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, należnej w 2021r. 
Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 17) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 



Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały.  

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXII/280/2021  

w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, należnej w 2021r. 

(załącznik nr 18) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy 

Syców w 2021 roku. 
Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem oraz zgłosił autopoprawkę, do §2, który 

otrzymuje brzmienie: „Określa się sezon kąpielowy w okresie od 01 czerwca 2021 r.  

do 05 września 2021 r.” 

(załącznik nr 20) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Marek Malinowski– Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały.  

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła autopoprawkę, do §2, który otrzymuje brzmienie: 

„Określa się sezon kąpielowy w okresie od 01 czerwca 2021 r. do 05 września 2021 r.” 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXII/281/2021  

w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w 2021 roku. 

(załącznik nr 22) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu) 

 

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 24) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały.  

 

 



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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXII/282/2021  

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 25) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu) 

 

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 27) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały.  

 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 12 Radnych: 11 głosami „za”, 0 glosami „przeciw” 

oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XXXII/283/2021  

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

(załącznik nr 28) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. 
Jacek Prus – Wiceprzewodniczący Komisji SWiP 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 30) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionym projekcie uchwały.  

 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXII/284/2021  

w sprawie rozpatrzenia petycji.  

(załącznik nr 31) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 17) Interpelacje i zapytania Radnych. 
Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że Radny Łukasz Schönfelder złożył interpelacje.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Poinformował, że interpelacja dotyczy drogi w Stradomi Wierzchniej prowadzącej do zalewu 

oraz zamontowania na niej dwóch progów zwalniających. 

 



Ad 18) Oświadczenia i komunikaty. 
Dariusz Maniak – Burmistrza MiG Syców 

Poinformował, że najbliższe obchody 3 maja odbędą się w reżimie sanitarnym. Następnie 

odbędzie się msza. Zachęcił do wywieszenia flag w dniu flaki 02.05. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęła petycja od rodziców dzieci Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Sycowie.  

 

Ad 19) Wolne wnioski. 
Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Zaproponował przeniesienie obsługi finansowej Centrum Kultury do Centrum Usług Wspólnych 

tak jak to funkcjonuje w gminie Kobierzyce.  

Dariusz Maniak – Burmistrza MiG Syców 

Poprosił, aby złożyć taki wniosek na piśmie.  

 

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

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 17:00 zamknął XXXII Sesję Rady Miejskiej 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła:  

 

 


