
Protokół nr XXXIX/2021 

z XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 06 grudnia 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 15:20 

 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym otworzył XXXIX Sesję Rady 

Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XXXIX 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 14 radnych, co wobec ustawowego 

składu Rady stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

(załącznik nr 1) 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

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

2. Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

3. Naczelnicy i Kierownicy Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Syców 

4. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy 

(załącznik nr 2) 

 

Ad 3) Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

Marzena Guder – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

Zaproponowała wprowadzenie do porządku obrad punkt: 

1. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał poniższy porządek obrad.  

2. Otwarcie sesji. 

3. Sprawdzenie kworum. 

4. Przyjęcie zmian do porządku obrad. 

5. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej  

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

Miasta i Gminy Syców.  

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

2021. 

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Zamknięcie obrad. 

 



 

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

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

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

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

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

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę 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 5) 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIX/347/2021 zmieniającą uchwałę 

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 6) 

(głosowanie imienne załącznik nr 7) 

 

Ad 5) 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 8) 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIX/348/2021 w sprawie zmiany  

budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021. 

(załącznik nr 9) 

(głosowanie imienne załącznik nr 10) 

 

  



Ad 6) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 11) 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXIX/349/2021 w sprawie pokrycia 

części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z 

pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

(załącznik nr 12) 

(głosowanie imienne załącznik nr 13) 

 

Ad 7) Zamknięcie obrad.  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 15:20 zamknął XXXIX Sesję Rady Miejskiej 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła 

 


