
Protokół nr XXXIII/2021 

z XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 27 maja 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 17:12 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

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

 

Nieobecni:  

1. Radny Zenon Staniewicz - nieobecność usprawiedliwiona 

2. 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. Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

4. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców 

5. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 

(załącznik nr 2) 

 

Ad 3) Przyjęcie 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 XXXII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

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

od 29 kwietnia 2021r. do 27 maja 2021r. 

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

okresie od 29 kwietnia 2021r. do 27 maja 2021r. 

7. Informacja o przygotowaniu instytucji i organizacji do akcji „LATO – 2021”. 

8. Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznymi za rok 2020. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2020 rok. 



10. 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. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021. 

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

Oleśnickiemu w roku 2021. 

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na zadanie wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji 

„Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. 

Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)” 

14. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac 

konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do 

rejestru. 

15. Interpelacje i zapytania Radnych. 

16. Oświadczenia i komunikaty. 

17. Wolne wnioski. 

18. Zamknięcie obrad. 

 

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

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

w Sycowie. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 kwietnia 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 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami 

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

w Sycowie z dnia 29 kwietnia 2021r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

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

okresie od 29 kwietnia 2021r. do 27 maja 2021r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

(załącznik nr 5) 

 

 

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

w okresie od 29 kwietnia 2021r. do 27 maja 2021r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 (załącznik nr 6) 

 

  



Ad 7) Informacja o przygotowaniu instytucji i organizacji do akcji „LATO – 2021”. 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie  

Przedstawiła informację dotyczącą akcji i dostępności placówek oświaty latem 2021 r. 

(załącznik nr 7) 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył dyskusję.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Potwierdził, że informację przekazał radzie Pan sekretarz, jednak z uwagi na pojawiające się 

pytania zaprosił dyrektorów  poszczególnych placówek o rozwianie wątpliwości.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Poinformowała, że pytania były zazwyczaj z jej strony, ale już uzyskała odpowiedź na 

wątpliwości od Pani dyrektor, które miała na komisjach. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Przedstawiła informację dotyczącą akcji i dostępności placówki Centrum Kultury latem 2021 r. 

(załącznik nr 8) 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Zapytała w jakich terminach odbędą się turnusy półkolonii. Dodała, że oferta jaka jest ogólnie 

zaproponowana jest niewystarczająca.  

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Wyjaśniła, że w przekazanej przez nią informacji, którą dostał każdy radny, w pierwszej pozycji, 

znajduje się termin ,,Letnich Warsztatów Artystycznych”. Poinformowała, że celem 

uzupełnienia przyniosła tabelę, która złoży na ręce przewodniczącego. Wyjaśniła, że jeśli chodzi 

o  ,,Letnie Warsztaty Artystyczne”, to pierwszy termin przypada na 28.06-02.07, które prowadzą 

instruktorzy CK w Sycowie, są one darmowe i odbędą się od godziny 9:00 do 14:00. Dodała, że 

drugi turnus został zaplanowany od 05.07 do 09.07, 10 lipca zorganizowane zostanie kino 

plenerowe, 11 lipca CK wspierać będzie zalew w Stradomii Wierzchniej w zawodach Garmin, 

następnie odbędą się jednorazowe warsztaty, na przykład takie jak ,,Wakacyjne spotkanie przy 

dźwiękach”, a trzeci, ostatni turnus będzie miał miejsce od 02.08 do 06.08, co jest zaznaczone w 

rozpisce. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Zapytała o ilość dzieci mogących uczestniczyć podczas turnusów, ponieważ padło stwierdzenie, 

że podczas jednego może wziąć udział 8 osób. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Zapytała skąd takie stwierdzenie oraz powiedziała, że nie zna takich przepisów. Wyjaśniła, że 

na tą chwilę nie może ich przedstawić, ponieważ nie są one jeszcze wiadome. Podkreśliła, że w 

zeszłym roku przypadało 5 dzieci na jednego opiekuna, jednak były to obostrzenia COVID-owe, 

brano pod uwagę metraż sali, reżim sanitarny, lecz na chwilę obecną, zakładając, że praca 

odbędzie się w normalnych warunkach to na jednego opiekuna przypada 10 dzieci. Dodała, że 

na ten moment nie dostano dokładnych wytycznych w związku z odbyciem się atrakcji 

wakacyjnych.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Zapytała ile dzieci może dzisiaj przebywać na turnusach zgodnie z dzisiejszymi wytycznymi. 

 



Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Wyjaśniła, że może być 10 dzieci na jednego opiekuna. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Zapytała o liczbę opiekunów. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Odpowiedziała, że jest ich dwóch. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Wywnioskowała, że może to być oferta dla 20 osób. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Potwierdziła i poinformowała, że jest na tą chwilę jest dwóch opiekunów na etatach, którzy mogą 

za darmo zaopiekować się dziećmi. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Zaznaczyła, że stąd jej pytanie, ponieważ padła gdzieś liczba 8 osób, a jest to jedyna oferta 

zorganizowana w celu wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Sycowie, organizowane przez CK, 

więc zaniepokoiła ją liczba 8 osób na turnus, z czego wynikałoby, że w czasie wakacji z 3 

turnusów mogłoby skorzystać tylko 24 dzieci. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Podkreśliła, że CK nie jest placówką opiekuńczą i stara się ono dokonywać działań jak najlepiej 

potrafi, jakie ma możliwości kadrowe oraz obowiązujące prawo. 

 

Agnieszka De-Falco Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej  

Zaznaczyła, że radna Marzena Guder powiedziała, że CK jako jedyne przygotowało się, 

ponieważ szkoły nie zorganizowały żadnych półkolonii, brak również jakichś propozycji ze 

strony stowarzyszeń, więc dobrze, że CK dopięło do celu swoje działania. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Podziękowała za wyróżnienie oraz wytłumaczyła, że bardzo trudno jest w tej chwili zaopiekować 

się bezpiecznie dziećmi, ponieważ jest dużo przepisów oraz ograniczeń, które wiążą ręce. 

Pocieszyła się faktem, że chociaż CK mogło coś przygotować, żeby akcja ,,LATO” się odbyła, 

ale rozumie inne organizacje. Podkreśliła, że ma nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej 

oraz będzie można pracować w normalnych warunkach. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Podkreśliła, że z usłyszanych wiadomościach z radia, również miasto Kraków boryka się ofertą 

wakacyjną dla najmłodszych, ponieważ COVID dał wszystkim się we znaki. Zaznaczyła, że 

zorganizowanie czasu zgodnie z wytycznymi w czasie wakacji, byłoby dobre dla dzieci, które 

przez kilka miesięcy były skazane na siedzenie w domu. Dodała, że przykładowo miasto Kraków 

zgłosiło konkurs na dofinansowanie na zorganizowanie formy wypoczynku, na który zgłosiło 

się, bodajże jedynie 7 instytucji. Zaznaczyła, że w gminie Syców jest to duży problem, ponieważ 

poza ofertą z CK nie ma żadnej innej. 

 

  



Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Poprosił o późniejsze zabranie głosu przez Pana Pawła Adamczyka, w sprawie tematów, które 

będą podejmowane z funduszy profilaktycznych, aby później nie było braku ofert wakacyjnych 

oraz o dopowiedzenie o planach, o tym co być może będzie zrealizowane, a także o tym z czego 

będą mogły skorzystać dzieci. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Zapytała czy chodzi o najbliższe wakacje. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Odpowiedział, że tak. 

 

Anna Kapica – Kierownik M-GOPS  

Przedstawiła informację dotyczącą akcji lato 2021 r. 

(załącznik nr 9) 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor MOSiR 

Przedstawił informację dotyczącą akcji i dostępności placówki MOSiR latem 2021 r. 

(załącznik nr 10) 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Zapytała czy MOSiR rozważał zorganizowanie wydarzeń na wzór półkolonii, a  jeśli nie to co 

było tego powodem. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor MOSiR 

Wyjaśnił, że MOSiR nie jest w stanie zorganizować półkolonii, ponieważ nie posiada on 

instruktorów, natomiast jeśli jest taka możliwość przy współpracy z różnymi organizacjami to 

chętnie wykorzysta taką okazję. Podkreślił, że w taki sposób zadziałała współpraca z harcerzami. 

Dodał, że będzie chciał wspólnie z nimi na półkoloniach, które są już zaplanowane, wyznaczyć 

jakąś ścieżkę ekologiczną, bądź zrobić warsztaty budowy domków dla owadów, na co z 

pewnością uczestnicy się ucieszą. Zaznaczył, że ma nadzieję, że w miejscu tych domków, 

powstanie miejsce do obserwowania owadów, a w porośniętych obszarach miejsce lęgowe dla 

ptaków. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Oznajmiła, że mocno kibicuje oraz trzyma kciuki, a jeśli będzie potrzebne wsparcie to chętnie 

służy pomocą, stwierdziła, również, że jest to bardzo dobry pomysł, ma nadzieję, że się uda, a 

dzieci będą mogły z tego korzystać i ta letnia oferta będzie dla nich atrakcyjna.  

 

Łukasz Schönfelder – Radny 

Zapytał o terminy i zakres prac nad boiskami do siatkówki plażowej, które mają być 

modernizowane.  

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor MOSiR 

Wyjaśnił, że prowadzi rozmowy w tej sprawie co najmniej już 2-3 miesiące, więc są powody, 

aby dokończyć te działania. Dodał, że temat ten pojawił się, dlatego, że planowane jest przez 

stowarzyszenie zorganizowanie turnieju Polski, który ma być cykliczny, może być 

zorganizowany, również na terenie gminy Syców finał pucharu Polski w siatkówce plażowej. 

Stąd konieczność zmodernizowania tych boisk. Objaśnił, że, jeśli chodzi o same boiska to trzeba 



je dostosować do standardów międzynarodowej federacji piłki siatkowej, którym jest na przykład 

wyznaczenie strefy bezpieczeństwa za każdym boiskiem o długości 6m, a obecnie jest to 6m dla 

dwóch boisk. Wytłumaczył, że boisko, które znajduje się bliżej zalewu jest przerośnięte i trzeba 

wymienić w nim cały piasek, przesunąć o 6m, wyłożyć włókninę, wymienić słupki z 

możliwością regulacji wysokości i stąd ta konieczność. Wyjaśnił, że trzeba wymienić 300t 

piachu, licząc długość, szerokość i głębokość co stanowi koszt 15-20tys. zł. 

 

Łukasz Schönfelder – radny 

Zapytał o ilość boisk. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor MOSiR 

Poinformował, że będzie ich 3, dlatego, że jest planowane zrobienie, na boisku piłki nożnej 

miejsca do montowania mobilnych słupków, które będzie się demontowało i zasypywało na 

głębokości 40-50cm, gdy nie będzie one już potrzebne, żeby mogło służyć jako boisko do piłki 

nożnej.  

 

Łukasz Schönfelder – radny 

Zapytał, czy uda się zrealizować ten projekt przed sezonem letnim, czy dopiero na okres 

planowanego turnieju. 

 

Zbigniew Ligus – Dyrektor MOSiR 

Wyjaśnił, że trudno odpowiedzieć na to pytanie, prace planowane są w czerwcu, więc może uda 

się zakończyć te prace przed weekendem, który nastąpi po zakończeniu roku szkolnego. Dodał, 

że wstępnie jest już rozeznanie oraz znaleziono bardzo dobrą firmę, tą która robiła mini plac 

zabaw na basenie, podkreślił, że jest ona solidna i tania. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Poinformował, że będzie na etapie zmiany uchwały budżetowej wnosił o autopoprawkę, dodał, 

że w ramach tej kwoty udało się wynegocjować to, że boisko na basenie miejskim będzie, także 

rewitalizowane i przygotowane do tego, żeby można tam było przeprowadzić profesjonalne 

zawody. 

 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych  

Przedstawił informację dotyczącą akcji i dostępności stowarzyszeń w ramach akcji lato 2021 r. 

(załącznik nr 11) 

Jacek Prus – radny 

Oznajmił, że cieszy go jako mieszkańca Sycowa, potencjał i ilość organizowanych imprez i czasu 

wolnego dla dzieci w obrębie miasta Sycowa. Podkreślił, że są podejmowane działania w 

sołectwie Komorów, miasto organizuje przedsięwzięcia w sołectwie Stradomia, ale nikt nie 

zaproponował nic w pozostałych sołectwach, Poruszył temat profilaktyki wspomnianej przez 

Pana inspektora, gdzie być może dojdzie do czegoś takiego, ale podkreślił, że każde z sołectw 

ma świetlicę, plac zabaw i boisko, a żadna z instytucji nie zaangażowała się za bardzo, w 

zorganizowanie czegoś dla dzieci w obrębie sołectw. Dodał, że dzieci z sołectw nie mają żadnej 

alternatywy.  

 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych  

Zabrał głos w kwestii stowarzyszeń, które podejmują działanie na czas roku 2021, został 

zgłoszony konkurs i na jego podstawie stowarzyszenia zgłosiły takie, a nie inne oferty i będą one 

na ten rok zrealizowane. Wyjaśnił, że płynie z tego jeden wniosek, że nie ma w obrębie 



pozostałych sołectw stowarzyszeń, które chciałyby takie zadania w tych miejscowościach 

realizować. 

 

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor CK 

Dopowiedziała, w celu uzupełnienia, że przez wiele lat praktykowano trasę wędrującego teatru 

podwórkowego, który pojawił się w akcji ,,LATO”, wyjaśniła, że na ile pozwolą siły i środki, 

CK stara się odwiedzać każdego roku co najmniej 3 sołectwa. Dodała, że zdaje sobie sprawę, że 

jest to niewystarczająco, jednak widać, że jest za mało osób, a starania podejmowane są na 

najwyższym poziomie. Podkreśliła, że z perspektywy lat pracy oraz jako osoba, która prowadziła 

stowarzyszenie można bez wątpienia podawać Komorów jako dobry przykład oraz należy chylić 

czoła dla sołtysa i rady tej miejscowości. 

 

Agnieszka De-Falco Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

W odniesieniu do wypowiedzi radnego Jacka Prusa, podkreśliła, że można pochylić czoła 

sołectwu Komorów, ponieważ prawdopodobnie jako jedyne działają aktywnie i bardzo prężnie, 

jednak w pozostałych sołectwach nie we wszystkich występują stowarzyszenia, stąd pytanie czy 

sołtys ma organizować opiekę nad dziećmi, ponieważ place zabaw są otwarte? Dodała, również, 

że prawdopodobnie w tym roku uda się zorganizować w Wiosce imprezę letnią. 

 

Jacek Prus – radny 

Wyjaśnił, że nie chodzi mu o kwestię organizowania czasu wolnego przez sołtysa i jego 

angażowanie. Objaśnił, że, tak jak Pani dyrektor CK mówiła, odnośnie chociaż tych 3 sołectw, 

w których można było coś zorganizować, aby instytucje kultury, CK czy stowarzyszenia 

przygotowały, również coś dla innych sołectw. Podkreślił, że jakaś instytucja mogłaby, 

przygotować coś, chociażby dla 3 sołectw, nie chodzi tu o sołtysa. Wyróżnił stowarzyszenie 

Komorów, ponieważ nie w każdym sołectwie powstanie takie stowarzyszenie, jednak jeśli 

organizowany jest czas wolny dla dzieci z gminy miejskiej to warto, także zorganizować coś dla 

gmin wiejskich. 

 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych  

Dodał, że mając też na uwadze sołectwa i patrząc przez pryzmat ostatnich lat można nie zdawać 

sobie sprawy i nie mieć wiedzy na temat tego co organizowane jest w sołectwach, często sołectwa 

same coś organizują przy udziale Pana sołtysa, czego przykładem są różnego rodzaju festyny 

oraz wydarzenia animacyjno-rekreacyjne na placach przy świetlicy. Podkreślił, że duże 

możliwości są po stronie sołtysów, którzy są jak najbardziej aktywni, również w okresie 

wakacyjnym.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Wyjaśnił, że według jego opinii, gdyby trafiły inicjatywy do placówek wszystkich instytucji, 

którymi on sam zarządza, zrobiłby wszystko, aby je wesprzeć, zgadza się, także, z Panem 

radnym, że byłoby dobrze, gdyby gmina tworzyła takie eventy, miejsca i przestrzenie do 

aktywizacji, ale oddolna inicjatywa mieszkańców oraz kierowanie tam sił i zasobów kadrowych, 

które w jakiś sposób są ograniczone musi być minimalnie efektywnie wykorzystane, więc jeśli 

jest inicjatywa i chęć ze strony sołectw, aby gmina wsparła swoimi jednostkami działania 

oddolne, to zachęca on do referujących, a jeśli nie będzie z ich strony odzewu, to sam osobiście 

spotka się i porozmawia gdzie leży problem. Dodał, że zrzucanie tego i próbowanie podzielenia 

tego na miasto i gminę, że angażowane są środki, możliwości i eventy jest trochę 

niesprawiedliwe. Wyróżnił Komorów za sposób działania oraz stwierdził, że jest on miejscem, 

w którym można w wakacje zatrzymać się oraz popatrzeć na działania sołtysa rady sołeckiej. 

Podkreślił, że wiele sołectw przystąpiło do dolnośląskiej odnowy wsi, wysunął tezę, że przez to 



i budowanie strategii rozwoju być może będzie to jakiś impuls do działania, zaznaczył, że 

osobiście trzyma kciuki za wszystkie sołectwa, a jeśli takie głosy będą padać, gmina będzie robiła 

wszystko, aby odpowiadać na te oddolne inicjatywy mieszkańców sołectw.  

 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Wyraził swoją opinię, mówiąc, że w jego mniemaniu nie jest to wina sołtysów, lecz COVID-a, 

ponieważ odbywały się różnego rodzaju pikniki i turnieje sołectw, jednak obecnie nikt nie chce 

wziąć odpowiedzialności za działania podejmowane w czasach pandemii, dodał, że sam 

organizował takiego rodzaju przedsięwzięcia, także z sołtysem, twierdzi, że sytuacja pandemii 

musi zaniknąć, aby wszystko wróciło do porządku. Podkreślił, że w Drołtowicach, również był 

turniej siatkówki, lecz obecnie każdy się boi i jest to problem. 

 

Agnieszka De-Falco Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Dodała, że z podanych informacji w wioskach, gdzie znajdują się szkoły, czyli Stradomia, 

Szczodrów i Drołtowice są zorganizowane zajęcia dla grupy ,,0”, zaznaczyła, że nie rozumie 

dlaczego szkoły w Sycowie nie zaproponowały żadnej oferty. Zwróciła uwagę na 

stowarzyszenia, których jest 17 i pobrały rekordową kwotę w tym roku na dofinansowania, a nie 

ma praktycznie żadnej oferty, oprócz tej związanej z harcerzami. Stwierdziła, że nasuwa się 

pytanie do szkół dlaczego nie ma żadnych półkolonii. 

 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych  

Objaśnił w sprawie stowarzyszeń, że w ramach konkursu, który został ogłoszony, przedłożyły 

one pewną ofertę, dodał, że jest podpisana umowa zgodna z ofertą, jeżeli wymagał tego aneks, 

to został on zawarty. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Dodał, że być może w projekcie przyszłorocznego budżetu na organizacje samorządowe 

przeznaczone zostaną konkretne pieniądze, na oferty, zabezpieczenia wypoczynku i rekreacji w 

terminie wakacyjnym przez co będzie można zobaczyć jaka będzie odpowiedź stowarzyszeń, 

niekoniecznie tych z terenów MiG Syców. Zaznaczył, aby mieć nadzieję, że będą one jednak z 

MiG Sycowa oraz będzie stworzony konkurs na zapewnienie opieki oraz ogłoszone wydarzenia 

rekreacyjno-sportowe. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Podziękował dyrektorom za przedstawienie informacji. 

 

Od tej chwili do obrad dołączył radny Krzysztof Lentka, w obradach bierze udział 14 radnych. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię o przedstawionej informacji.  

 

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

oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła informację o przygotowaniu instytucji i 

organizacji do akcji „LATO – 2021”. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu) 

  

  



Ad 8) Sprawozdanie z realizacji programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznymi za rok 2020. 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych. 

Przedstawił sprawozdanie z realizacji programu. 

(załącznik nr 13) 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym sprawozdaniu.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym sprawozdaniu.  

 

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

oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z realizacji programu Współpracy 

Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznymi za rok 2020. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 

2020 rok. 

Piotr Nogala – Dyrektor SPZOZ ,,Przychodnia” w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 15) 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Podkreślił zaangażowanie dyrektora całego personelu ,,Przychodni” w to jak ona funkcjonowała 

w ostatnim trudnym roku, dodał, że kiedy zaczęła się pandemia, to pomysły, kreatywność i 

decyzje Pana dyrektora jak wykorzystać maksymalnie efektywność budynku   sprzyjały temu, 

że ,,Przychodnia” nigdy nie została zamknięta, starano się poza poradami telefonicznymi 

udzielać porad indywidualnych, a kiedy pojawiły się szczepionki można było szybko i 

elastycznie powołać w tym miejscu punkt szczepień. Podziękował, również Państwu radnym, za 

to, że przychylali się do wniosków i pomysłów Pana dyrektora. Dodał, że przeznaczono znaczną 

ilość środków, dzięki czemu był to rekordowy rok pod względem inwestycji w ,,Przychodni”. 

Podziękował dyrektorowi SPZOZ ,,Przychodnia” w Sycowie za zaangażowanie oraz prosił o 

przekazanie wyrazów uznania i szacunku dla całego personelu.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Podkreślił, że był to bardzo trudny rok, a Pan dyrektor stanął na wysokości zadania oraz zapewnił 

mieszkańcom opiekę wraz z pracownikami, lekarzami i pielęgniarkami na jak najwyższym 

poziomie, który gwarantował ich bezpieczeństwo. Dodał, że Pan dyrektor dokonał, również 

szeregu inwestycji, a także wspierał szkoły, służąc pomocą w zakresie opieki, chociażby nad 

przeprowadzeniem egzaminów maturalnych na terenie miasta Syców.  

Podziękował dyrektorowi SPZOZ ,,Przychodnia” w Sycowie za determinację i skuteczne 

działanie oraz prosił o przekazanie wyrazów uznania i szacunku dla całego personelu.  

 

Obrady opuścił radny Mariusz Kramarz, od tej chwili w obradach bierze udział 13 radnych. 

 

  



Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXIII/285/2021  

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2020 rok. 

(załącznik nr 16) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 10) 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. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 18) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Od tej chwili do obrad dołączył radny Mariusz Kramarz, w obradach bierze udział 14 radnych. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

„przeciw” oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXIII/286/2021  

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców. 

(załącznik nr 19) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 

rok 2021. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 21) 

 

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

oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXIII/287/2021  

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

(załącznik nr 22) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu) 

 



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

Oleśnickiemu w roku 2021. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców  

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

oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXIII/288/2021  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleśnickiemu w roku 2021. 

(załącznik nr 25) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Dolnośląskiego na zadanie wykonania dokumentacji projektowej dla 

inwestycji „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-

rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej – etap II 

(do dyskontu)” 

Artur Drzyzga – Wiceburmistrz Miasta i Gminy Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 27) 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Podziękował jako mieszkaniec osiedla ul. Kaliskiej za działania podjęte przez Pana burmistrza 

oraz doprowadzenie po roku negocjacji sprawy do celu. Poinformował, że dołoży wszelkich 

starań, aby zakończyć te działania w jak najkrótszym czasie. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marek Malinowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXIII/289/2021 w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie wykonania 

dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. 

Kaliskiej – etap II (do dyskontu)”. 

(załącznik nr 28) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu) 

 

  



Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr V/30/2015 Rady Miejskiej  

w Sycowie z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na 

sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytkach wpisanych do rejestru. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem.  

(załącznik nr 30) 

 

Obrady opuścił radny Kazimierz Mieszała, od tej chwili w obradach bierze udział 13 radnych. 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marek Malinowski - Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 glosami „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXIII/290/2021  

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru. 

(załącznik nr 31) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 15) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej  

Zapytała czy prowadzone są rozmowy oraz czy jest jakaś alternatywa dla przewozów 

autobusowych w związku z likwidacją PKS. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Poinformował, że PKS Ostrów Wielkopolski przestaje funkcjonować z dniem 30 czerwca,  

a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym to starosta powiatu jest odpowiedzialny za 

utworzenie siatki połączeń międzygminnych. Dodał, że na ten moment nie ma jasnej informacji 

na ten temat jak mogą funkcjonować te przewozy, jednak jutro odbędzie się pierwsze spotkanie 

w tej sprawie ze starostą powiatu oraz burmistrzami gmin, których likwidacja PKS-u dotyczy 

najbardziej, czyli Dziadowa Kłoda, Syców, Międzybórz oraz część gminy Twardogóra. 

Podkreślił, że ma nadzieję, że starostwo dopełni wszystkiego, co w ich mocy, aby od 1 lipca  

w większości utrzymać część siatki połączeń, ponieważ problem osób przemieszczających się 

komunikacją, będzie bardzo duży, między innymi uczniów i osób dojeżdżających do pracy. 

Dodał, że trzeba zrobić wszystko, również wspierać starostę, żeby ta siatka połączeń powstała. 

Zaznaczył, że trzeba walczyć o ofertę edukacyjną oraz sprawę uczniów. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Wyjaśnił, że sytuacja jest już dosyć poważna, dodał, że kontaktują się z nim rodzice, informując 

o problemach z dojazdami. Objaśnił, że z wiadomych mu informacji uczniowie zbierają się już 

w grupy i próbują wynająć busa, aby dojeżdżać do Sycowa. Podkreślił, że cieszy się z 

jutrzejszego spotkania i ma nadzieję, że jego efekty będą widoczne oraz przyniosą zamierzony 

skutek. Dodał, że będą podejmowane działania na tyle na ile pozwalać będą możliwości i prawo. 

Zaznaczył, że radni, także są do dyspozycji i wszyscy liczą na efekty spotkania.  



 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Podkreślił, że wsparcie radnych będzie konieczne. Dodał, że w starostwie ostrzeszowskim 

podział środków jest subwencją wojewody, który dopłaca do wozokilometrów wraz ze 

starostwem oraz proporcjonalnie do ilości kilometrów i tras jest to, również w partii samorządów 

gminnych, więc, jeśli będzie to skalkulowane, MiG Syców, będzie musiała podnieść rękawicę i 

próbować rozwiązać ten problem. Zaznaczył, że na tą chwilę najważniejsze jest utrzymanie 

dowozów do szkół podstawowych, ponieważ do tej pory realizował to PKS, jednak dzisiaj 

podejmowane są przygotowania  do przetargu na dowóz dzieci do szkół podstawowych z racji 

tego że nie mając pod ręką PKS-u, trzeba mieć świadomość, że być może w pierwszym 

postępowaniu przetargowym nie będzie można wyłonić operatora, co jest obowiązkiem 

samorządu gminnego, żeby zapewnić dojazd do szkoły. Podkreślił jednak, że w tym temacie 

podejmowane są wszelkie starania, aby zrealizować ten obowiązek. 

 

Ad 16) Oświadczenia i komunikaty. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Podziękował za dotychczasową współpracę na rzecz lokalnej społeczności, życzył radnym z 

okazji rocznicy wolnych wyborów wytrwałości, spokoju, pogody ducha oraz realizacji 

wszystkich planów osobistych, a także tych związanych z samorządem, ma nadzieje, że obecne 

obostrzenia pozwolą na częstsze kontakty z mieszkańcami, ponieważ bardzo ich brakuje. Złożył 

również najserdeczniejsze życzenia oraz siły w dzisiejszej trudnej i wymagającej pracy. 

Zaznaczył, że ma nadzieję na zrealizowanie wspólnie wyznaczonego celu oraz życzył 

wszystkiego dobrego. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Dołączył się do życzeń Pana burmistrza oraz życzył wszystkim, którzy współtworzyli i 

współtworzą obecnie samorząd, aby podejmowane działania służyły jak najbardziej 

mieszkańcom MiG Syców oraz satysfakcji z działań, wszystkiego co najlepsze w życiu 

osobistym i zawodowym. 

 

Ad 17) Wolne wnioski. 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury  

Zwrócił się do Pana burmistrza w związku ze złożeniem pisma dotyczącego przeniesienia 

księgowości z CK do CUW oraz chciał zapytać kto przygotowywał to pismo, ponieważ podpisał 

je Pan burmistrz, ale nic z niego nie wynika, podkreślił, również, że zna Pana burmistrza i jest 

on odważnym człowiekiem, który podejmuje odważne decyzje dla dobra gminy oraz zapytał czy 

zostanie podjęta ta sprawa i działania z nią związane czy zostanie ona dalej bez echa. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Wyjaśnił, że pismo zostało przygotowane przez pracowników merytorycznych, jednak 

podpisując się pod nim, podejmuje On pełną świadomość i w 100% zgadza się z tą treścią. Dodał, 

że bycie odważnym nie oznacza, że trzeba robić coś co w obecnym momencie nie do końca jest 

optymalną możliwością funkcjonowania księgowości w CK czy CUW. Zaznaczył, że proces jest 

dosyć skomplikowany oraz nie można przeprowadzić takiego audytu i wdrożyć rozwiązania, o 

których Pan radny wspominał. Podkreślił, że jest to możliwość skonsolidowania wielu innych 

instytucji i miejsc, których mogłyby funkcjonować w CUW. Objaśnił, że nie skupiałby się, na 

tym, żeby tylko i wyłącznie księgowość CK próbować wdrożyć w strukturę CUW, ponieważ, 

jeżeli miałaby się odbyć taka zmiana, chciano by zastosować maksymalnie szeroką możliwość 

włączenia, a łączy się to, również z księgowością MOPS-u czy też z kwestią zasobów kadrowych 

innych instytucji. Zaznaczył, że w wielu miejscowościach różnie to funkcjonuje oraz stosują to 



raczej bardzo duże ośrodki miejskie typu Poznań lub Katowice, dużo mniej jest tego w 

mniejszych miejscowościach, jednak zdarzają się one, dodał, również, że z tego tytułu są 

oszczędności finansowe i kadrowe, ale na obecną chwilę trudno określić z sentencji pisma 

rozpoczęcie działań w tej sprawie. Wyjaśnił, że dzisiaj jest za dużo niewiadomych, żeby 

deklarować się w odpowiedzi na interpelację radnego, że będzie to miało miejsce, ponieważ 

zobowiązując się do tego, jest to narzędzie, które mógłby Pan radny wykorzystać później co sesję 

i pytać się w jaki sposób będzie to wyglądało. Podkreślił, że sprawa jest pozostawiona w sytuacji, 

aby otwarcie i autonomicznie, o tym rozmawiać, jednak nie chce na obecną chwilę deklarować 

się, że do końca roku księgowość z CK będzie połączona z CUW, są takie możliwości prawne, 

jednak trudno je dzisiaj określić, dodał, że zostanie przedstawiony raport oraz zostanie 

znaleziona firma, która przygotowuje możliwości przeniesienia księgowości z CK oraz wskaże 

inne ścieżki, które będą dotyczyły też oszczędności kadrowych lub innych czynności kosztów 

stałych funkcjonowania dzisiejszej administracji na terenie MiG Syców. Zaznaczył, że nie boi 

się, jednak prosi o trochę czasu, na bardziej odważną deklarację, za którą można wziąć 

odpowiedzialność i rozliczyć się z niej  przed radą. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Podkreślił, że uważa Pana burmistrza, za odważnego człowieka, dlatego zastanawia się kto miał 

większy wpływ na podjęcie tej decyzji, urzędnicy z CUW-u czy z CK, że pismo zostało 

przekazane mu bez żadnej konkretnej decyzji. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Wyjaśnił, że, jeśli podejmuje decyzje, to w większości przypadków autonomicznie po konsultacji 

i nie boi się ich, dodał, że w tej kadencji podejmował ich już kilka, jednak nie jest to dzisiaj coś 

co jest w perspektywie funkcjonowania urzędu najważniejsze, zaznaczył, że jest to pewien 

pomysł z szacunku do radnych, którzy mają możliwość realnego wpływu, jest chęć poddania tej 

sprawy do dyskusji, jeżeli będzie to coś co będzie można zaimplementować w funkcjonowanie, 

to na pewno zostanie podjęta taka decyzja, po uprzedniej konsultacji z radą, ponieważ to ona 

będzie decydowała o zmianie i funkcjonowaniu CUW. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Zapytał czy nie jest to ostateczna decyzja i będzie można wracać do tej sprawy.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Odpowiedział, że oczywiście tak. 

 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Wyraził swoje zdanie, mówiąc, że nie ma takiego sołtysa, który nie chciałby zorganizować 

czegoś w swoim sołectwie. Podkreślił, że zwrócił na to uwagę, ponieważ sam był sołtysem 8 lat, 

czyli dwie kadencje i organizowano w jego przypadku bardzo dużo imprez, również piknik 

rodzinne i turnieje sołectw, zaznaczył, że w tej chwili Biskupice mają 300 mieszkańców i ludzie 

zamknęli się w sobie. Wytłumaczył, że nie jest łatwo zorganizować jakąś imprezę przy wkładzie 

dużych nakładów pieniężnych i przyciągnąć na nią ludzi, którzy boją się o swoje zdrowie i życie. 

Dodał, że brak imprez w obecnym czasie to wina COVID-a, ponieważ tak wygląda dzisiejsza 

rzeczywistość. Zaznaczył, że w jego mniemaniu, jeżeli sytuacja poluzuje się po szczepieniach to 

na wsiach będzie organizowane dużo więcej wydarzeń przynajmniej o znaczeniu gminnym. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie  

Poinformował, że posiedzenie wspólnych komisji odbędzie się 24 czerwca w czwartek, zaś sesja 

29 czerwca we wtorek. 



 

Ad 18) Zamknięcie obrad.  

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 17:12 zamknął XXXIII Sesję Rady 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła:  

 

Magdalena Książyk 


