
Protokół nr XXXV/2021 

z XXXV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 17:15 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

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

1. Radna Danuta Nowicka (nieobecność usprawiedliwiona) 

2. Radny Jarosław Walczak (nieobecność usprawiedliwiona) 

 

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 

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Wioska oraz 

kolejny punkt dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców.  

 

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 XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 czerwca 2021 r. 

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

od 29 czerwca 2021r. do 26 sierpnia 2021r. 

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

okresie od 29 czerwca 2021r. do 26 sierpnia 2021r. 

7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową ciągu pieszo-

rowerowego na drodze wojewódzkiej nr 449 – ul. Kaliska w Sycowie. 



8. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową budowy chodnika 

w m. Wojciechowo-Zawada. 

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 

448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w 

Sycowie”. 

10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Oleśnickiego na realizację zadania p.n. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D 

w miejscowości Stradomia Wierzchnia –etap 5. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Oleśnickiego na realizację zadania p.n. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”. 

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości Wioska. 

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców. 

14. Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022. 

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 

Syców na rok szkolny 2021/2022. 

16. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłaty za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,  

w prowadzonych przez Gminę Syców publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

w publicznych szkołach podstawowych. 

17. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I-sze półrocze 2021r. 

18. 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. 

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

20. Interpelacje i zapytania Radnych. 

21. Oświadczenia i komunikaty. 

22. Wolne wnioski. 

23. 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 nadania nazw ulic na terenie miejscowości Wioska. 

(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 wprowadzenie do porządku obrad punktu: 

Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

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

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

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu) 

 

  



Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 czerwca 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 XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z 

dnia 29 czerwca 2021r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu) 

 

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

od 29 czerwca 2021r. do 26 sierpnia 2021r. 

(załącznik nr 7) 

Jacek Prus – Radny 

Prosił o przybliżenie tematu spotkań w dniu 27 lipca spotkanie jednostek samorządu 

terytorialnego w sprawie inwestycji centralnego portu komunikacyjnego i 10 sierpnia spotkanie z 

Panem Michałem Rado Prezesem Zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Wyjaśnił, że spotkanie samorządowców z przedstawicielami spółki centralny port komunikacyjny, 

które odbyło się w Kępnie to w tym tygodniu została podpisana dokumentacja na studium 

wykonalności tej inwestycji relacji Łódź Wieruszów Kępno Średnica Wrocławska oraz Wrocław.  

Wspomniał, że wszystkie warianty, które przebiegają przez teren gminy Syców będą przebiegać 

na południu naszej gminy, między Sycowem, a Dziadową Kłoda, a warianty które zostały 

zaproponowane to przebiegają jeszcze niżej na południu gminy Dziadowa Kłoda, więc tak 

naprawdę to żaden z nich jakoś szczególnie nie przebiega przez teren gminy Syców  

Dodał, że najprawdopodobniej na przełomie roku prawdopodobnie w styczniu będą 

przeprowadzane konsultacje społeczne przedstawiające tereny i przebieg tych tras. Gmina Syców 

na pewno takie konsultacje zorganizuje. Studium wykonalności przewidywane jest na 2023 rok i 

wtedy dopiero będzie wskazany optymalny wariant przebiegu trasy. 

Wspomniał również, że wszystkie wnioski gminy Syców, które zostały zgłoszone do poprzednich 

wariantów, zostały uwzględnione ponieważ część tych wariantów przebiegała po starej linii 181 w 

dwóch miejscach przecinając między innymi Arboretum Leśne. Więc zarówno wnioski gminy 

Syców jak i  arboretum zostały uwzględnione. Jak również wszystkie kolizyjne przebiegi tras na 

terenie gminy zostały usunięte.  

Dodał, że na tym spotkaniu poruszany był również temat reaktywacji linii 180 Syców-Kępno-

Syców-Oleśnica, gdzie zostały złożone zapewnienia, że jest to projekt uzupełnienia CPK tak, aby 

mieszkańcy Sycowa czy Oleśnicy chcąc jechać np do Warszawy mogli wsiąść na stacji np Kępnie. 

W sprawie  spotkania z Panem Prezesem Michałem Rado dotyczyło realizacji spraw bieżących z 

Dolnośląską Agencja Współpracy Gospodarczej. Dodał, że zaczynają się pierwsze projekty 

inwestycyjne na terenie Miasta i Gminy Syców. Prowadzone są rozmowy z co najmniej kilkoma 

jeszcze innymi przedsiębiorcami, którzy chcieliby inwestować na terenie gminy w związku z tym 

poszukiwane jest wsparcie merytoryczne, które pomoże nam w jakimś stopniu obsługiwać to co 

potencjalnie może się wydarzyć na terenie Miasta i Gminy Syców.  

 

  



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

w okresie od 29 czerwca 2021r. do 26 sierpnia 2021r. 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 (załącznik nr 8) 

 

Ad 7) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową ciągu pieszo-

rowerowego na drodze wojewódzkiej nr 449 – ul. Kaliska w Sycowie. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 9) 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/305/2021 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na 

dokumentację projektową ciągu pieszo-rowerowego na drodze wojewódzkiej nr 449 – ul. Kaliska 

w Sycowie. 

(załącznik nr 10) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 8) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na dokumentację projektową budowy chodnika 

w m. Wojciechowo-Zawada. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 12) 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/306/2021 w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na 

dokumentację projektową budowy chodnika w m. Wojciechowo-Zawada. 

(załącznik nr 13) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu) 

 



Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi 

wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i 

Nowy Dwór w Sycowie”. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 15) 

 

Jacek Prus – Radny 

Jaki jest łączny koszt tej inwestycji? Dofinansowanie wiemy jakie jest, a jaki jest łączny koszt 

inwestycji? 

 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Łączny koszt inwestycji to 6 000 000 zł. 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/307/2021 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: „Rozbudowa 

skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. 

Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie”. 

(załącznik nr 16) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu) 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Podziękował za jednomyślne przyjęcie uchwały. Dodał, że to pozwala wspólnie z DSDiK złożyć 

wniosek o pozwolenie na budowę, bo jest to dla tej części miasta strategiczna inwestycja. Bez tej 

inwestycji nie byłoby możliwości projektowania ul. Malczewskiego i w żaden sposób wpięcia tej 

ulicy do istniejącej drogi wojewódzkiej. Dodał, że rondo będzie całkowicie wyniesione w tą łąkę, 

która dzisiaj tam istnieje plus fragment drogi, który obecnie jest wyłączony z ruch. Obok będzie 

ścieżka rowerowa, która poprowadzona zostanie w stronę Orlenu. Dodał, że plan jest taki, że już 

we wrześniu DSDiK złoży wniosek o ZRID pozwolenie na budowę. Jeżeli wszystko się uda to na 

przełomie roku gmina powinna ogłosić przetarg i rozpocząć roboty budowlane (o ile się uda 

rozstrzygnąć przetarg na początku przyszłego roku). Inwestycja jest tak przemyślana, że w 

momencie kiedy rondo zostanie wybudowane gmina będzie miała gotową dokumentację ulicy 

Malczewskiego, która na ten moment zbudżetowana jest na kwotę 11 000 000,00 złotych.  

Bez tych dwóch inwestycji przy tym bumie deweloperskim sprzedaży działek ta część miasta 

łącznie z ulicą Komorowską, ulicą Matejki byłaby całkowicie zakorkowana, a ruch tych 

samochodów byłby wręcz niemożliwy. Także nakłady inwestycyjne w tej części miasta łącznie z 

ulicą Kossaka w najbliższych latach wyniosą ponad 20 000 000,00 złotych. jeszcze raz serdecznie 

podziękował za to jednomyślne głosowanie nad projektem tej uchwały i dodał, że projekt ronda 

jest do wglądu w wydziale ITiI.  

 

  



Ad10) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Oleśnickiego na realizację zadania p.n. „Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 

1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia –etap 5. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 18) 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/308/2021 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania p.n. „Wykonanie chodnika na 

drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia –etap 5. 

(załącznik nr 19) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Oleśnickiego na realizację zadania p.n. „Świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła 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. 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/309/2021 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Oleśnickiego na realizację zadania p.n. „Świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego”. 

(załącznik nr 22) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu) 

 

 

  



Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic na terenie miejscowości 

Wioska. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 24) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/310/2021 w sprawie nadania 

nazw ulic na terenie miejscowości Wioska. 

(załącznik nr 25) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Syców. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 27) 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Zapytał dlaczego uchwała ta nie obejmuje zakresu obiektów wybudowanych przed 14.01.2002r.? 

Dodał, że wielokrotnie próbował to zgłaszać, ale przedstawiciel SGK skutecznie patrzył na swój 

interes i nie zostało to umieszczone.  

 

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

Wyjaśnił, że projekt tego regulaminu został przyjęty przez radę, który następnie musiał być 

przedstawiony regulatorowi. Dodał, że można go spróbować przemodelować, ale to będzie 

wymagało ponownych konsultacji a termin upływa 19 września. Z uwag na brak obecności 

prezesa SGK trudno jest się odnieść do tego elementu, a cała dyskusja w tym temacie odbyła się 

na poprzednim posiedzeniu. Zaznaczył, że w kwestii merytorycznej nie jest w stanie się odnieść.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Przypomniał, że na koniec tej dyskusji po przegłosowaniu padło stwierdzenie, że projekt 

regulaminu dopiero idzie do regulatora i jeszcze będziemy nad tym pracowali. A nagle okazuje 

się, że dostajemy gotowy projekt uchwały do przegłosowania. Uważam, że taki zapis który tu 

przedstawiłem przed chwilą powinien być zawarty w tym regulaminie. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

O ile dobrze pamiętam poprzednią rozmowę to umawialiśmy się, że finalizujemy pracę nad 

regulaminem. Jeżeli w jakikolwiek sposób będzie rozstrzygnięcie dotyczący tego zapisu albo 

niezgodności tego zapisu z obowiązującymi przepisami prawa to taki zapis powstanie.  

Regulator stwierdził, to co stwierdził więc dał nam punkty i potencjał do zmian dlatego też 

przedstawiamy Państwu to co regulator nam przedstawił. Żadnych innych zastrzeżeń co do tego 

co zostało przedstawione w regulaminie nie było. Nie przypominam sobie też tego żebyśmy 

wracali od początku do pracy nad regulaminem, ponieważ został on przez szanowną radę przyjęty 

więc ja z tego co dobrze pamiętam to te prace miały na celu uporządkowanie ewentualnych 



rozstrzygnięć bądź sytuacji, na które regulator zwrócił nam uwagę. Dostaliśmy te punkty do 

zmian. One są wprowadzone, o tym zapisie nie było mowy ze strony regulatora.  

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Gdyby ten zapis był wprowadzony przed oddaniem tego do regulatora może regulator by się też 

nad tym zastanowił. A, że  nie było tego punktu to uznał, że nie ma sensu się nad tym zastanawiać 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 10 głosami „za”, 2 głosami 

„wstrzymującymi się” oraz przy 1 głosie „przeciw” przyjęła Uchwała nr XXXV/311/2021 w 

sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy 

Syców. 

(załącznik nr 28) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 14) Informacja o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do roku szkolnego 

2021/2022. 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Przedstawiła informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych do nowego roku 

szkolnego. 

(załącznik nr 30) 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Czy remont kuchni w zespole przedszkolno-szkolnym zakończy się w terminie? 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie z dyrektorami, na którym omawiany 

był proces przygotowania placówek do rozpoczęcia roku szkolnego. Jest jeszcze kilka dni więc 

zapewniła, że remont stołówki na pewno się zakończy przed rozpoczęciem roku szkolnego, będzie 

to kompleksowy remont połączony z zakupem pieca konwekcyjno-parowego. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Czy pracownia w szkole w Działoszy i w Stradomi, również zostanie wykonana przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, czy jego w trakcie? 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Wyjaśniła, że gmina po raz czwarty złożyła wniosek do Ministerstwa Edukacji o wyposażenie 

pracowni. Rozstrzygnięcie i przyznanie środków było na początku wakacji. Zapewniła, że do 

października te dwie pracownie zostaną doposażone. Dodała, że już wszystkie nasze szkoły 

miejskie i wiejskie skorzystały z możliwości takiego wsparcia finansowego oprócz zespołu 

szkolono-przedszkolnego. Rok 2021 był ostatnim rokiem umożliwiającym pozyskanie takiego 

dofinansowania. W sumie przez okres 4 lat otrzymaliśmy na doposażenie pracowni blisko 350 tys. 

zł.  

 

Jacek Prus – Radny 

Zapytał jak została rozstrzygnięta petycja rodziców jednej ze szkół o niełączenie klas? 

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Petycja przekazana wg właściwości do CUW uchwałą Rady została rozpatrzona. Został 

sporządzony arkusz  organizacyjny, który pozytywnie zaopiniowało Kuratorium Oświaty i 



związki zawodowe. Zgodnie z tym arkuszem klasy zostały połączone z pięciu w cztery klasy. 

Taka też odpowiedz została udzielona i przesłana rodzicom.  

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionej informacji.  

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych: 10 głosami „za”, 2 głosami 

„wstrzymującymi się” oraz przy 1 głosie „przeciw” przyjęła Informację o przygotowaniu szkół i 

placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Syców na rok szkolny 2021/2022. 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 32) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/312/2021 w sprawie określenia 

średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Syców na rok szkolny 2021/2022. 

(załącznik nr 33) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłaty za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym,  

w prowadzonych przez Gminę Syców publicznych przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 35) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/313/2021 zmieniającą uchwałę 

w sprawie wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 



wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Syców publicznych przedszkolach i 

oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. 

(załącznik nr 36) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 17) Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Syców za I-sze 

półrocze 2021r. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za I-sze półrocze bieżącego roku. 

(załącznik nr 38) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marian Lempert – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Odczytała pozytywną opinię komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

Marzena Guder – Przewodnicząca Komisji Społecznej 

Odczytała pozytywną opinię komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Odczytał pozytywną opinię komisji o przedstawionym sprawozdaniu. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Syców za I-sze półrocze 2021r. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 18) 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 – Skarbik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Dodatkowo zgłosiła dwie autopoprawki: 

1. Po przeprowadzeniu postepowania przetargowego na dowozy dzieci do szkół należy 

uzupełnić w roku bieżącym i w roku następnym środki na to zadanie w kwocie na rok 

2021 507 243 zł a w roku 2022 375595 zł. Łączne nakłady to kwota 1 144 344 zł. Limit 

zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 883 883 zł. 

2. Limit na przedsięwzięcie remont ul. Rzemieślniczej i Starzyńskiego został skorygowany o 

kwotę 243 914 zł a powinno być 243 314 zł. Jest to różnica 600 zł.  

(załącznik nr 40) 

 

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 13 Radnych: 13 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła autopoprawkę do załącznika nr 2 wykazu 

przedsięwzięć WPF bo treści koryguje się limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit 

zobowiązań na przedsięwzięcie pod nazwą remont ulicy Rzemieślniczej i ulicy Starzyńskiego  

w Sycowie o wartość 243314,00 złotych. Było 243914,00 złotych. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła autopoprawkę do załącznika nr 2 wykaz 

przedsięwzięć WPF o treści. Zmieniają się limity wydatków w latach 2021/2022. Łączne nakłady 

finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pod nazwą usługa dowozu dzieci do szkół  

i przedszkoli oraz dostawa biletów miesięcznych. Po zmianach limit wynosi dla roku 2021 wartość 

507 243,00 złote dla roku 2022 wartość 375 595,00 złotych. Łączne nakłady finansowe  

1 144 344,00 złote. Natomiast limit zobowiązań na przedsięwzięcie wartość 883 838,00 złotych. 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/314/2021 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 43) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 44 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 19) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na 

rok 2021. 

Bogumiła Solecka – Skarbik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 45) 

 

Jacek Prus – Radny 

Czy mogłaby Pani sprecyzować bardziej pierwsze wydatki związane z gospodarką mieszkaniową 

w kwocie 70000,00.  

Drugie pytanie dział 900 gospodarka komunalna, zakup usług związanych z gospodarowaniem 

odpadami o wartości 200 000,00.  

Dział 921 ochrona dziedzictwa narodowego. Budowa schodów zewnętrznych świetlicy wiejskiej 

w Szczodrowie 100 000,00. Na którym piętrze jest świetlica?  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Odpowiadając na pierwsze pytanie dotyczące paragrafu gospodarki mieszkaniowej to tak jak już 

wspominałem no zasób gminy Syców niedoinwestowanym przez lata wymaga ciągłych 

remontów. Większość z tych środków, które chcemy przeznaczyć to jest na wymianę ogrzewania 

w mieszkaniach naszych komunalnych żeby odchodzić od pieców węglowych i tam gdzie można 

będziemy starali się do końca roku przekształcić je na ogrzewanie gazowe.  

Jeżeli chodzi o temat gospodarki odpadami kwita 200 000,00 po wykonaniu sprawozdania 

budżetu za pierwszy rok widzimy, że po stronie dochodów mamy nad wykonania więc tutaj 

spokojnie możemy po prostu przyjąć, że do końca roku tych wpływów będzie więcej niż 

zakładaliśmy. To wcale nie znaczy, że to wystarczy na pokrycie wydatków które przeznaczamy na 

gospodarkę odpadami, jednak teraz bezpiecznie podnosząc o tą kwotę 200 000,00 złotych wiemy, 

że Wydział Gospodarki powinien tą kwotę osiągnąć.  



W kwestii trzeciego pytania, to świetlica wiejska w Szczodrowie mieści się na parterze  

z możliwością adaptacji poddasza. Świetlica w Szczodrowie nie wypełnia wielkością potrzeb 

kubaturowych społeczności, więc była taka umowa z sołectwem, że jeśli przeznaczą środki  

z funduszu sołeckiego na dokumentację projektowo-techniczną wykonania tych schodów to my 

deklarowaliśmy, że będziemy starać się zrealizować tą inwestycje. 

 

Mieczysław Troska – Radny 

Dodał, że jeśli ktoś z Radnych chciałby się zapoznać z funkcjonowaniem świetlicy to zaprosił do 

obiektu, aby zobaczyć to naocznie. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Poddasze jest dość duże z możliwością jego adaptacji, co pozwoli na realizacje ciekawych zajęć. 

Zwłaszcza, że kuchnia w świetlicy jest mała, a wraz z rozwojem sołectwa Szczodrów jest potrzeba 

doinwestowania tego obiektu. Tym bardziej, że mieszkańcy przeznaczyli środki na dokumentację.  

To byłoby nie fair wobec mieszkańców gdybyśmy przynajmniej nie złożyli dla szanownej rady 

propozycji realizowania tego zadania.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Pani skarbnik wspomniała o obecności pani kierownik M-GOPS w Sycowie. Rozumiem, że 

chciałaby pani zabrać głos. 

 

Joanna Grądecka – Kierownik M-GOPS w Sycowie 

Nawałnica 28 lipca przysporzyła sporo zniszczeń jeśli chodzi o nasz rejon. Najbardziej ucierpiały 

wioski takie jak Wielowieś, Zawada, Biskupice i Działosza. Tutaj przy sztabie kryzysowym 

analizowaliśmy wiele możliwości wsparcia tych rodzin. Udało się przy współpracy z 

Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim na trzy różne możliwości, które były mocno obwarowane 

jeśli chodzi o spełnienie warunków. Analizując każde ze zgłoszeń, które do nas wpłynęły 

wybraliśmy możliwość pozyskania środków na zdarzenie losowe zgodnie z art. 40 ustawy o 

pomocy społecznej, który daje nam taką możliwość bezwarunkowania jeśli chodzi o ścisłe 

weryfikowanie zasobów tych rodzin, o posiadanie aktów notarialnych co do własności.  

Wybraliśmy tą ścieżkę, która dawała najszersze możliwości co do pomocy tym rodzinom. 

Udzieliliśmy pomocy 11 rodzinom z czego pozyskaliśmy 24800,00 w sumie zostało przekazane 

31 000,00 złotych dla tych 11 rodzin. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Wyjaśnił, że ta informacja została przekazana Radzie na jej prośbę.  

Następnie poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

 

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

głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXV/315/2021 w sprawie zmiany budżetu 

Miasta i Gminy Syców na rok 2021. 

(załącznik nr 46) 

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 47 do niniejszego protokołu) 

 

 

 

  



Ad 20) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Brak. 

 

Ad 21) Oświadczenia i komunikaty. 

Mieczysław Troska – Radny 

Chciałbym oficjalnie podziękować w imieniu mieszkańców Szczodrowa, Panu oraz osobom, które 

uczestniczyły w ustaleniu rozkładu jazdy za umożliwienie i za poszanowanie praw i interesów 

mieszkańców. Chodzi mi konkretnie o dojazd do miasta Sycowa. Biorąc pod uwagę wcześniejsze 

lata gdzie nie mogliśmy jako mieszkańcy dojechać bezpośrednio jedynie z przesiadkami i to 

jeszcze z problemami. Jest to znaczące posunięcie i dziękuję bardzo za umożliwienie dojazdu i 

normalne funkcjonowanie.  

 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Zapytał jak wygląda kwestia dojazdów dzieci z Ligoty sołectwo Drołtowice, czy zostało to 

uwzględnione na rozkładzie jazdy autobusów? Chodzi zarówno o dojazdy do szkoły podstawowej 

i średniej. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Co do połączeń dla Szczodrowa, to Szczodrów ma cichego ambasadora w osobie Pani Dyrektor 

Zobek-Dubickiej, która bardzo mocno dba o to żeby Szczodrów znalazł się na liniach transportu 

zbiorowego. Jeśli mógłbym prosić o informację, czy my coś wiemy na temat czy funkcjonowało 

wcześnie jakieś połączenie z Ligotki do Drołtowic. Jeśli nie teraz to później.  

 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Jeśli chodzi o dowóz mieszkańców, to trudno jest mi się do tego odnieść. Z tego co wiem, to 

siatka połączeń miejskich była Radzie przedstawiana i zatwierdzona. Natomiast jeśli chodzi o 

dowozy dzieci, to Ligota Dziesławska jest przysiółkiem który nie jest w odległości 3 km i nigdy 

linia tych dzieci nie dowoziła. Tylko rodzice na własny koszt. 

  

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Ja może w uzupełnieniu wypowiedzi Pani Dyrektor w kwestii dowozu to tak jak Państwo wiecie 

od 1 września nie będzie funkcjonowała dotychczasowa siatka połączeń realizowana przez PKS 

Ostrów Wielkopolski. Została stworzona nowa siatka połączeń, ale jednak tak jak starostwo nie 

ukrywa jest to siatka połączeń głównie dedykowana dojazdom dzieci do szkół średnich.  

Dlatego też na komisjach prosiłem o to żeby pewne rzeczy analizować i przyjmować do siebie te 

wnioski bo być może będzie potrzeba tego żeby jakoś tą siatkę połączeń albo zagęścić albo po 

prostu w jakiś sposób rozszerzyć. Ale też tutaj starosta jest zobowiązany do stworzenia transportu  

zbiorowego na terenie powiatu. Niemniej jednak jeżeli będą takie potrzeby i będziemy widzieli, że 

tych osób jest dużo, które w jakiś sposób utraciły relacje to myślę, że sam przewoźnik będzie 

zainteresowany tym żeby w niektóre miejsca jeździć albo częściej albo żeby po prostu było więcej 

tych połączeń. Także na ten moment te kilka linii, które przesłaliśmy są ustalone zgodnie z tym co 

było na spotkaniu samorządowców ze starostą. Niemniej jednak jeżeli do końca roku będą tutaj 

wnioski mieszkańców no to będziemy starali się jakby wpłynąć na zmianę tych rozkładów jazdy. 

Tutaj starosta jest osobą, która decyduje o wydaniu zezwolenia na daną linię autobusową, więc 

jakby zachęcam do przyjęcia ale jednak na ten moment przynajmniej do końca roku to będzie 

funkcjonowało w pewnych miejscach szczególnie na linii być może Drołtowice Syców w jakiś 

sposób rzadziej niż dotychczas. 

 

  



Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Wyjaśnił, że mieszkańcy dzwonili do starostwa i usłyszeli, że Ligota w ogóle nie była 

uwzględniona do dojazdów.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Nie wiem czy autobus kiedykolwiek jeździł przez Ligotę. 

 

Kazimierz Mieszała – Przewodniczący Komisji SWiP 

Wyjaśnił, że jeździł. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

No to w takim razie zostało to albo przeoczone albo w jakiś sposób niedopracowane.  

Więc my na etapie tworzenia tego spróbujemy podjąć ten wniosek, a jeżeli jest jakaś linia 

autobusowa, która jedzie z Twardogóry przez Drołtowice i omija Ligotę no  

to będziemy starali się tutaj interweniować. Proszę pana Sekretarza o to żeby zapamiętać ten 

wniosek i spróbować go przeanalizować, by poddać pod dyskusje na etapie jeszcze obecnego 

rozkładu jazdy lub przy najbliższej jego zmianie. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Poinformował, że na dzisiaj sesji jest z nami obecna pani Karolina Staniewicz, która została 

wybrana na nowego sołtysa Sołectwa Ślizów.  

Poinformował również, że Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił w całości 

skargę Pana Radnego Krzysztofa Lentki na uchwałę w sprawie wygaszenia mandatu Radnego. 

Obecnie czekamy na uzasadnienie wyroku.   

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Mam dosyć ważny komunikat, który myślę że powinien paść właśnie podczas naszego wspólnego 

spotkania. Niemniej na mocy moich decyzji, ogólnych przemyśleń też w porozumieniu z osobami, 

o których zaraz będę mówił nastąpąą wydaje mi się dosyć znaczące zmiany w strukturze 

organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Syców jaki i Sycowskiej Gospodarki Komunalnej.  

Z końcem sierpnia obecny zastępca Artur Drzyzga przejdzie do Sycowskiej Gospodarki 

Komunalnej gdzie będzie pełnił funkcję członka zarządu, a od 6 września funkcję zastępcy 

burmistrza obejmie Pani Marzena Guder. Obecna Randa, Przewodnicząca Komisji Społecznej.  

Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałbym podziękować Arturowi za ostatnie dwa i pół roku 

pracy biurko u biurko. Tak jak już napisałem do pracowników nie mówimy do widzenia lecz do 

zobaczenia i myślę, że na tej sali będziemy się spotykali pewnie nieraz w innej roli. Szczególnie 

mocno dziękuję mu, bo teraz może to funkcjonuję inaczej, ale myślę, że też są pewne 

przemyślenia do tego jak funkcjonował szczególnie początek naszej kadencji i z czym 

borykaliśmy żeby dzisiaj być w tym miejscu, w którym jesteśmy. Więc serdecznie mu za to 

zaangażowanie, za pracę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Syców dziękuję. Wiem i jestem o 

tym przekonany, że to co będzie realizował w Sycowskiej Gospodarce Komunalnej będzie w pełni 

przyczyniało się do dalszego wzrostu. Cele są ambitne, ponieważ ten wzrost inwestycji i 

nakładów, które pojawią się w najbliższym czasie, a już w części się pojawiły wymagają ścisłej 

współpracy między dostarczaniem infrastruktury technicznej do tych terenów inwestycyjnych, na 

których pojawiały się będą kolejne inwestycje. Jest też potrzeba zaciśnień pewnych relacji między 

urzędem, a spółką.  

I mam nadzieję, że dzięki tej zmianie to się zadzieje. Dziękuję również Pani Radnej za to, że 

zdecydowała się przyjąć moją propozycję dotyczącą objęcia funkcji zastępcy burmistrza. Do 

głównych zadań Pani Radnej będzie bezpośredni nadzór nad takimi jednostkami jak Centrum 

Usług Wspólnych, Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejsko Gminny 



Ośrodek Pomocy Społecznej. A w strukturze urzędu na przykład cały temat związany z 

profilaktyką z szeroko pojętą profilaktyką. Życzę również i Arturowi i Pani Radnej wszystkiego 

dobrego na nowej ścieżce zawodowej, wielu sukcesów. Cieszę się, że mam przyjemność pracować 

w takim otoczeniu i proszę tutaj Szanownych Państwa o wsparcie na etapie zmian. Dzisiaj po 

dwóch i pół roku po połowie kadencji jestem przekonany, że z optymizmem możemy patrzeć w 

przyszłość i te zmiany będą determinowały tylko i wyłącznie szerszy i większy rozwój.  

 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

W takim razie również w imieniu Rady Miejskiej chciałbym tutaj Panu Wiceburmistrzowi 

Arturowi Drzyzdze podziękować za rzetelną, solidną i przede wszystkim owocną współpracę.  

Za dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, za ciężką pracę na rzecz mieszkańców. Myślę że tej 

ciężkiej pracy nie zabraknie, ale jestem przekonany, że oddajemy tutaj spółkę i wszystko to co 

będzie się w spółce działo w dobre ręce i również tutaj pozwolę sobie przekazać Panu 

Wiceburmistrzowi wiązankę kwiatów.  

 

 

Artur Drzyzga – Z-ca Burmistrz MiG Syców 

W związku z tym, że w tej konfiguracji widzimy się po raz ostatni co nie zmienia faktu, że 

będziemy się widzieć i będziemy współpracować. Podpisałem porozumienie, przyjąłem za dobrą 

monetę. Nigdy nie wykorzystywałem i staram się nie wykorzystywać publicznej sceny do jakichś 

tam załatwiania swoich prywatnych spraw, ale krótko bo jednak uważam, że to co wykonywałem 

jestem w stanie obronić z otwartą przyłbicą i mogę z każdym się potykać na wszystkie w każdej 

dyskusji na każdy element, który gdzieś tam składowy tego działania się, że tak powiem 

przewinął. W związku z tym ja to tak trochę zobrazuje. Ruszył pociąg pod tytułem Syców. On się 

turlał. Po 89 roku wiele gmin załapało się bardzo szybko na pewne pomysły, na rozwiązania. 

Syców, że tak powiem no toczył się. Ja to widzę, że ten pociąg zaczął bardzo poważnie 

przyspieszać. Teraz jesteśmy na etapie, że widać dopiero jak on zaczyna normalnie jechać. Ma 

normalny bieg. Ja sobie poczytuję to bo tego się nie da odzobaczyć, że brałem udział w 

rozpędzaniu tego pociągu, dorzucałem tam węgla ile można. W związku z tym może nie w tej 

chwili w lokomotywie ale gdzieś tam w wagonie technicznym będę sobie tym pociągiem jechał i 

życzyłbym sobie tego żeby ten wirtualny pociąg zaczął rzeczywiście kiedyś jechać. I on będzie 

jechał. W związku z tym tak jak mówię widzę, że jest progres. Jest bardzo duży progres. Wszyscy 

o tym mówią. No słuchajcie Państwo jeszcze kilka lat temu jechaliśmy na spotkania takie robocze 

ludzie mieli wątpliwości gdzie jest Syców. Niestety po tylu latach mieli wątpliwości i zastanawiali 

się czy Syców rzeczywiście leży na Dolnym Śląsku. Też tak nawiązując bo faktem jest, że jestem 

dobrze poinformowanym optymistą czyli jestem pesymistą życiowym zasadniczą, ale to wszyscy 

ci, którzy pamiętają wcześniejsze czasy wiedzą, że traktor jak miał 3 koła sprawne, 1 było 

niesprawne to był niesprawny. Teraz mamy czasy kiedy mówi się, że ma trzy sprawne ale on dalej 

nic się nie zmieniło, on dalej jest niesprawny tak? Więc pewien sposób myślenia nie ukrywam ja 

go mam, ale uważam, że on jest przydatny jeśli chce się z tego korzystać. Bo to nie jest 

czarnowidztwo tylko jest to forma wskazywania zagrożeń. Więc tak jestem z tego rozdania, które 

mówi że traktor miał koło urwane i ten traktor był niesprawny.  

Gdybym był dowcipny i chciał trochę sarkazmu dorzucić do swojej wypowiedzi to 

powiedziałbym, że I'll be back czyli ja tu jeszcze wrócę. Nie. Nie wrócę. Nie mam takiej potrzeby.  

Jestem w stanie wspierać czy przez NGO tak? Czy przez organizację. Czy w jakikolwiek inny 

sposób gminę w swoim działaniu. Nie ukrywam, że widzę możliwości w sensie wspierania i tego 

co mogą dokonywać Radni. Czyli co mogą w sensie wyciągania ze społeczeństwa tych chęci 

współpracy, bo przez ileś tam lat nie słuchano być może ich albo nie w odpowiedni sposób i 

widzę swoje miejsce w jakiejś, że tak powiem formie wsparcia żeby te zadania, które gmina może 



realizować były zbieżne z potrzebami społecznymi. Także tutaj w kilku słowach 

scharakteryzowałem myślę to co chciałem powiedzieć. Mam satysfakcję mówię z tego, że widzę, 

czy widziałem ten moment kiedy te zmiany się dokonują. Państwu Radnym dziękuję za 

współpracę, życzę sukcesów na niwie społecznej. Pracownikom urzędu jeszcze będę dziękował, 

ale pracownikom, naczelnikom, kierownikom życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję za 

współpracę. Jednostkom organizacyjnym z szefami, naczelnikami, prezesami, dyrektorami 

również dziękuję za współpracę i życzę im sukcesów. No i jednostkom pomocniczym czyli radom 

dzielnic, sołtysom też życzę wszystkiego najlepszego i dziękuję za współpracę. No i przede 

wszystkim Pani nominat czyli Pani Wiceburmistrz życzę cierpliwości, zdrowia i cierpliwości i 

zdrowia przede wszystkim bo będzie jej bardzo potrzebne bo tych zadań wbrew pozorom 

przybywa. Przybywa ich tempie sami Państwo widzicie z zewnątrz przychodzą ciągłe nowe 

pomysły. Ktoś to będzie musiał obrabiać. Ktoś będzie musiał na każdy taki pomysł odpowiedzieć 

czyli wysunąć ileś wniosków, a z nich tam jakiś jeden zostanie kiedyś wybrany. Ale jest bardzo 

dużo czasu i bardzo dużo pracy. Dziękuję Burmistrzowi, że dał mi okazję, że tak powiem zaistnieć 

w takim miejscu bo w gruncie rzeczy ciekawe doświadczenie życiowe. Bardzo ciekawe 

doświadczenie życiowe. No i wszystkim, z którymi że tak powiem kiedyś współpracowałem czy 

będziemy współpracować dziękuję za dobre czasami krytyczne słowo i życzę zdrowia, spokoju i 

tolerowania mnie w dalszym ciągu gdzieś tam w swoich relacjach. Dziękuję bardzo.  

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Również tutaj życzę Pani nominat wytrwałości i cierpliwości w tej współpracy, która była do tej 

pory, aby ona coraz bardziej się rozwijała. Jestem przekonany, że te wyzwania które stoją przez 

Panią też będą wspólnymi siłami przez nas razem pokonane.  

 

Ad 22) Wolne wnioski. 

Brak. 

 

Ad 23) Zamknięcie obrad.  

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 17:15 zamknął XXXV Sesję Rady Miejskiej 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła:  

 

Joanna Wysocka-Chwał 


