
Protokół nr XXXVII/2021 

z XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 28 października 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 17:50 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Jarosław Walczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

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

Miejskiej w Sycowie”.  

Powitał wszystkich radnych oraz zaproszonych gości zgromadzonych na dzisiejszej sesji. 

Odczytał klauzule RODO. 

 

Ad 2) Stwierdzenie quorum. 

Jarosław Walczak - Wiceprzewodniczący 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) 

Nieobecni Radni: 

Radny Robert Dziergwa (nieobecność usprawiedliwiona) 

Radny Marek Malinowski (nieobecność usprawiedliwiona) 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Dariusz Maniak – Burmistrz 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 porządku obrad. 

Jarosław Walczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Odczytał poniższy porządek obrad.  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 września 2021r. 

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

od 30 września 2021r. do 28 października 2021r. 

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

okresie od 30 września 2021r. do 28 października 2021r. 

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Syców. 

8. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Syców. 

9. Ocena wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2021 r. 

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta i Gminy Syców. 

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Bierutów.  

12. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Syców, uczestniczących w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę w 2022 roku.  



13. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w 

Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności ilość 

odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy 

Syców.  

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych  na terenie Miasta i Gminy 

Syców oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

17. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia  Sycowskiej  Gospodarce Komunalnej 

Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8 wykonywania  zadania własnego 

Gminy Syców. 

18. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej 

p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie na „Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy 

prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym – w Kościele p.w. Św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Sycowie”. 

19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Oleśnickiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach 

powiatowych – ul. Komorowskiej oraz Daszyńskiego w Sycowie”. 

20. 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. 

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

22. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

23. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Radnych 

Rady Miejskiej w Sycowie. 

24. Interpelacje i zapytania Radnych. 

25. Oświadczenia i komunikaty. 

26. Wolne wnioski. 

27. Zamknięcie obrad. 

 

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

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

(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 września 

2021r. 

Jarosław Walczak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

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

 

Uwag do protokołu nie zgłoszono. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła protokół z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Sycowie z 

dnia 30 września 2021 r. 



(głosowanie imienne stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) 

 

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

od 30 września 2021r. do 28 października 2021r. 

(załącznik nr 5) 

Pytań do złożonej informacji nie było.  

 

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

w okresie od 30 września 2021r. do 28 października 2021r. 

(załącznik nr 6) 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Z uwagi na nieobecność pana Przewodniczącego prosił składać zapytana na piśmie.  

 

Ad 7) Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Syców. 

Przemysław Świderski – Komendant Komisariatu Policji w Sycowie 

Przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Syców.  

(załącznik nr 7) 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

Ad 8) Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Syców. 

mł. bryg. Łukasz Słoma – Zastępca Komendanta PSP w Oleśnicy 

Przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie miasta i gminy 

Syców. 

(załącznik nr 8) 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Podziękował obu komendantom, pracownikom i jednostkom za współpracę. Dodał, że wspólne 

działania są dobre i zapewnił, że w ramach budżetu deklaruje finansowe wsparcie.  

 

Jan Osiecki –Komendant Gminny OSP 

Przedstawił informację o działaniach pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie 

miasta i gminy Syców. 

(załącznik nr 9) 

 

Pytań do złożonych informacji nie było. 

 

Ad 9) Ocena wdrażania i zaawansowania zadań ujętych w planie inwestycyjnym na 2021 r. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła prezentację zawierającą informację o realizowanych zadaniach inwestycyjnych w 

2021r. 

(załącznik nr 10) 

Pytań do złożonej informacji  nie było. 

 

Marcin Marciniak – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię o przedstawionej informacji. 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła informację o wdrażaniu i zaawansowaniu zadań 

ujętych w planie inwestycyjnym na 2021 r. 

(głosowanie imienne, załącznik nr 11) 

 

  



Ad 10) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta i Gminy Syców. 

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Miasta i Gminy Syców. 

(załącznik nr 12) 

Pytań do złożonej informacji nie było. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał opinię komisji o przedstawionej informacji. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła informację o stanie realizacji zadań oświatowych 

na terenie Miasta i Gminy Syców. 

(głosowanie imienne, załącznik nr 13) 

 

Ad 11) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą Bierutów.  

Monika Zobek-Dubicka – Dyrektor CUW w Sycowie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 14) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/320/2021 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Bierutów. 

(załącznik nr 15) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 16) 

 

Ad 12) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Syców, uczestniczących w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę w 2022 roku.  

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 17) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/321/2021 w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Syców, 

uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę w 2022 roku. 



(załącznik nr 18) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 19) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej 

w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę w szczególności ilość 

odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy 

Syców.  

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 20) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marcin Marciniaka – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/322/2021 zmieniającą 

uchwałę nr XVI/130/2019 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę w 

szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług na terenie 

Miasta i Gminy Syców.  

(załącznik nr 21) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 22) 

 

Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne.  

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 23) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

 

Marcin Marciniaka – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 



Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/323/2021 w sprawie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

(załącznik nr 24) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 25) 

 

Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości położonych  na 

terenie Miasta i Gminy Syców oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 26) 

 

Mariusz Kramarz – Radny 

Proszę powiedzieć jaki jest procent albo kwoty nieściągalności opłat za odpady? 

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Wyjaśniła, że analizując wpływy procent ten jest zbliżony rokrocznie, sięga on 95% ściągalności. 

Natomiast stan zaległości na dzień 30 września wynosiły 158605 złotych. Są to zaległości od 

mieszkańców, którzy nie uregulowali należności. 

Dodała, że wydział wystawił 958 upomnień na kwotę 238 763,96 złote z czego wpłaconych 

zostało 174 673,37 złote. Wystawiono 60 tytułów wykonawczych to jest stan na 30 września na 

kwotę 46 321 złotych z czego z Urzędu Skarbowego i od komorników wpłynęło 26 860,74 

złotych, są to zaległości i bieżące i wynikające z nieopłaconych należności za lata ubiegłe. 

 

Mariusz Kramarz – Radny 

Zapytał jaka jest kwota nie zbilansowania się ściągalności za wywóz nieczystości? 

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Mogę podać taką szacunkową kwotę, ponieważ wyliczenia dokonywane były na dzień  

30 września, więc na miesiąc październik, listopad, grudzień przyjęłam kwoty zbliżone do tych, 

które były w zeszłym roku. Jeżeli masa tych odpadów się nie zwiększy no to tutaj około 400 000 

złotych będzie wymagała dopłata do systemu. 

 

Jacek Prus – Radny 

Zaznaczył, że zaproponowana stawka 26 zł jest najniższą w rejonie natomiast stawka powyżej 4 

osoby w rodzinie odbiega dużo. Czy jest szansa żeby ulga dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

zostało wprowadzone do końca roku? I czy wiemy ile jest takich rodzin, które posiadają Kartę 

Rodziny? Czy wprowadzenie ulgi nie spowoduje kolejnego zachwiania w stawce? Czy to wtedy 

będzie bilansowało?  

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Wyjaśniła, że  możliwość wprowadzenia ulgi dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny to jak 

najbardziej jest to możliwe jeszcze w tym roku. Wymaga to przygotowania stosownej uchwały i 

przedłożenia jej tutaj Wysokiej Radzie i jesteśmy w stanie taką uchwałę od nowego roku 

wprowadzić. Natomiast wydział nie posiada informacji ile jest takich posiadaczy Karty DR i jak to 



wpłynie na budżet gminy. Oczywiście jest taka możliwość, aby to sprawdzić oraz jaka to będzie 

kwota tak, aby nie obciążała budżetu gminy i bilansowanie się systemu. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrza MiG Syców 

Dodał, że na listopad przygotowany zostanie projekt uchwały. Wówczas będzie wiadomo jaka to 

będzie kwota i ilość posiadaczy Karty DR. Zaznaczył, że chciałby w tej kwestii być precyzyjny, 

dlatego na następne komisje dane te zostaną przygotowane a na sesji podjęcie uchwały. 

 

Jacek Prus – Radny 

Zapytał, czy wiemy ile przedsiębiorstw ma zawartą umowę z SGK na odbiór odpadów? 

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Wyjaśniła, że nie jest w stanie na ten moment odpowiedzieć, ale dodała, że jeżeli zdarzają się 

sytuacje, że docierają do wydziału informacje o tym, że odpady z firm są wrzucane do 

pojemników mieszkańców , to taka firma jest wzywana do przedłużenia umowy. Jeżeli 

przedsiębiorca nie posiada takiej umowy to musi taką umowę zawrzeć z firmą wpisaną do rejestru 

działalności regulowanej, która może odbierać odpady komunalne na terenie naszej gminy. 

Dotyczy to tylko i wyłącznie odpadów komunalnych, nie dotyczy to odpadów wytwarzanych w 

wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Powiedziała pani, że ok 400 000zł rocznie gmina dokłada do systemu odpadów. Sądząc po 

rosnących cenach usług w przyszłym roku może ta kwota znacznie wzrosnąć jeśli nie zmienimy 

stawki za wywóz. Na posiedzeniu komisji dwa głosy były przeciwne podnoszeniu cen za wywóz 

odpadów komunalnych. Pan Lentka zaproponował rozwiązanie budowy spalarni, na którą gminę 

nie będzie stać. Natomiast mam pytanie do pana Kramarza, czy ma pan jakieś inne pomysły lub 

rozwiązania do tego jak moglibyśmy nie podnosić i nie dopłacać do śmieci?   

 

Mariusz Kramarz – Radny 

To jest to o czym rozmawialiśmy z Panem Burmistrzem, potrzebne są rozwiązania systemowe. 

My tutaj tylko będziemy podnosić te opłaty w naszej gminie i wszystkie inne pewnie gminy będą 

robić podobnie. Powinien problem być rozwiązany na szczeblu co najmniej krajowym i tam 

podjęte stosowne decyzję, a nie przerzucać to na zwykłego mieszkańca, który ciągle i wciąż ma 

tylko opłaty zwiększone.  

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Ale tutaj nie jest to jakieś tam widzimisię Burmistrza, tylko po prostu uważam, że te 400000 zł 

mogły by iść na oświetlenie czy w drogi. O ile system będzie się bilansował. Mamy czekać, nie 

podnosić ceny dopóki rząd nie znajdzie wyjścia sytuacji? Wiadomym jest, że śmieci produkujemy 

coraz więcej. Ja na przykład ograniczam wywóz zielonego, mam kompostownik. Ale na przykład 

papierów jest więcej, plastików też jest więcej. No to co gmina ma zrobić w tym przypadku? 

Mamy dokładać? 

 

 

 

Mariusz Kramarz – Radny  

Zaznaczył, że jeśli nie będzie głosu oddolnego, od nas, od naszej Rady, od innych Rad na szczebel 

wyższy to nigdy nic się nie zmieni. I zawsze ten szary obywatel będzie musiał ponosić koszty 

coraz większe, bo w przyszłym roku pewnie będziemy znowu podnosić. 

 



Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Ale na ten moment jest pan przeciwny podwyżce cen, a gmina będzie musiała do tego systemu 

dopłacać. Czyli i tak mieszkaniec, bo są to publiczne pieniądze.  

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Ja bym jeszcze tutaj chciała się odnieść do kwestii masy wytwarzanych odpadów. Ponieważ też to 

ma znaczący wpływ na stawkę i że wymagany jest jej wzrost. Masa tych odpadów wytwarzanych 

na terenie gminy niestety wzrasta. W porównaniu do zeszłego roku gdzie zostało zabrane 5634 ton 

w tym roku do miesiąca września i na podstawie szacunku podobnych mas następnych miesięcy 

będzie to masa przeszło 5700 ton. 

GUS co rocznie przekazuje informację dotyczącą średniej ilości masy odpadów wytwarzanych 

przez jednego mieszkańca na terenie Gminy Syców i w ogóle na terenie województwa. Jeżeli 

chodzi o Województwo Dolnośląskie to jest to ponad 400 kg na mieszkańca rocznie. W naszej 

gminie to znacząco odbiega od tej normy. Wskazuje to na dużą ilość odpadów wytwarzanych w 

naszej gminie. Naprawdę znacząco odbiegamy jako gmina od tej średniej z przedstawionej przez 

Główny Urząd Statystyczny. 

Możemy wprowadzić ograniczenia dla mieszkańców jeżeli chodzi o odbiór, ale jako gmina mamy 

naprawdę szeroki zakres usług, które gmina świadczy w zamian za ponoszoną opłatę. Mamy 

częstotliwość odpadów raz w tygodniu z nieruchomości wielolokalowych jeżeli chodzi o odpady 

zmieszane i bio. Raz miesiącu odbierane są odpady selektywne. Równie często odpady są zbierane 

na terenach wiejskich. Mamy funkcjonujący PSZOK. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Dodał, że jako gmina odbieramy gabaryty dwa razy w roku gdzie niektóre gminy ograniczyły ich 

wywóz do jednego w roku. Także zakres świadczonych usług mamy naprawdę szeroki.  

W PSZOK-u przyjmują wszystko praktyczni bez ograniczeń. Z perspektywy tego co robimy 

dla mieszkańca to mamy praktycznie maksymalny wachlarz usług i jeżeli chcemy go utrzymać to 

ten wzrost jest konieczny. Nie otrzymuję też żadnych sygnałów, aby spółka źle funkcjonowała i 

nie chcielibyśmy tego zakresu usług w żaden sposób ograniczać.  

Natomiast tak jak na komisjach rozmawialiśmy musimy  przejść do weryfikacji kwestii ilości 

osób, które są włączone do systemu. Widzimy tu pewną lukę i w przyszłym roku będziemy nad 

tym pracować. Widzicie Państwo, że ściągalność jest na poziomie 95% uważam jest dużym 

sukcesem za co dziękuję Pani Naczelnik i pracownikom za zaangażowanie i ilość wystawionych 

upomnień w tej kwestii. Natomiast w tyk roku i tak gmina dopłaci do systemu 400 tys. w roku 

ubiegłym też dopłacała na podobnym poziomie i tak jak wspomniała Radna Kuczyńska, że środki 

w kwocie prawie miliona złotych można było przeznaczyć na inne zadania. I gmina nie chce 

zarabiać na tym systemie, zależy nam na tym, aby się to bilansowało.  

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Ja tutaj też ze swojej strony zapewniam pełne zaangażowanie pracowników wydziału jeżeli chodzi 

o oszczędność tego systemu, o ujęciu w deklaracjach wszystkich właścicieli nieruchomości. W 

tym celu również włączamy to nieruchomości mieszane, aby panować nad tym źródłem odpadów 

powstających w gminie oraz żeby też z tego tytułu nie ponosić dodatkowych kosztów. 

 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Też tutaj trzeba wspomnieć o tym jak skutecznie wydział przez ostatnie półtora roku radził sobie z 

elementem wstępującym na ulicę Matejki. To też musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że 

wszystkie postępowania, które kończyły się rozstrzygnięciami nadzorczymi kosztowały wydział 

mnóstwo pracy żeby skutecznie sobie z tym poradzić. Oprócz tego kilka jeszcze innych 



postępowań w celu usunięcia odpadów nielegalnie składowanych plus grand, który teraz 

rozliczamy w kwestii paneli fotowoltaicznych wybranych źródeł ciepła. Więc ten wachlarzy jest 

duży. Robimy też dopłaty  standardowo, jesteśmy też liderem jeśli chodzi o wnioski dotyczące 

czystego powietrza i mimo tego mamy jeszcze osiągalność na poziomie 95%, czyli tutaj nasza 

windykacja działa na poziomie bardzo mocno zadowalającym. 

Ale tak jak wspominałem na komisjach będziemy podejmować w przyszłym roku jeszcze szereg 

działań łącznie z aplikacjami po konsultacji z naszymi jednostkami organizacyjnymi żeby ten 

system maksymalnie uszczelniać. I mam nadzieję, że jak się spotkamy za rok jak będzie 

sprawozdanie z działalności działań podjętych to będziemy mieli na tym polu sukcesy i ta strata 

nam się po prostu zmniejszy. 

 

Jacek Prus – Radny 

Rozumiem argumenty zmiany stawki natomiast nie rozumiem proporcjonalności zmiany stawki. 

Stawka dla rodzin od 1-4 osób zmieni się o około 15%, ale 130% zmieni się rodzin powyżej 4 

osób. Dlatego ta proporcjonalność, bo tak mocno dotknie te rodziny wielodzietne, bądź 

gospodarstwa wieloosobowe gdzie proporcjonalne te śmieci aż tak wiele nie wzrosły. 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Wyjaśnił, że przy poprzedniej podwyżce po prostu przeliczyliśmy się i ta podwyżka, którą 

robiliśmy wcześniej po prostu na tamtym etapie powinna być wyższa i to zróżnicowanie powinno 

być takie duże. Dlatego też pogłębiały się dziury w systemie. Dlatego gdyby wtedy było 15 

złotych na przykład, a nie 10 to dzisiaj powiększanie tego o 20, bądź 23 byłoby czymś być może 

nienaturalnym, ale byłoby to mniejszym złem. A przy ustalaniu tej metody wtedy założyliśmy 

właśnie ukłon  w stosunku do osób i rodzin wielodzietnych, ale przy zbilansowaniu systemu ilości 

osób, które są objęte to, to się nie zbilansowało. Dlatego popełniliśmy wtedy błąd, znaczy błąd czy 

raczej pomyłkę na zasadzie wpływów. Ale dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to żeby to się 

dalej na przykład tak mocno rozjeżdżało.  

 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Dodała, że są to 133 osoby jeśli chodzi o siódmą i każdą kolejną  

 

Jacek Prus – Radny 

Zaznaczył, że zmiana jest już powyżej czwartej osoby, więc tych osób będzie stosunkowo więcej. 

I dla tych rodzin będzie to bardzo uciążliwa sytuacja finansowa.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Dodał, że mamy informację, że to jest ok. 1300 osób jeżeli chodzi o piątą i kolejną. Więc jeżeli 

będziemy tworzyć uchwałę dotyczącą obniżek dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny zachęcamy do 

promowania tego i tych rodzin, które realnie tej pomocy będą potrzebowały i będzie to wynikało z 

informacji, które jesteśmy w stanie zweryfikować z Miejskiej Gminy z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej. Nie chcemy tutaj zabierać z budżetów domowych rodzin wielodzietnych tych, którzy 

realnie potrzebują pieniędzy tylko chcemy uszczelnić system. Mówiliśmy  na komisji, że są 

gospodarstwa domowym gdzie przy jednej nieruchomości jest deklaracja na większa liczbę osób 

w rodzinie, ale de facto zamieszkują tą nieruchomość dwa odrębne gospodarstwa domowe i my 

nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Więc jakby to nie jest coś co jesteśmy w stanie zabrać i 

chcemy zabrać tylko chcemy ten system uszczelnić, jeżeli w tej nieruchomości będą dwie karty 

Dużej Rodziny dla nas myślę nie będzie problemu żeby to zrobić. 

Mamy za dużo takich nieruchomości, w których wiemy, że funkcjonują dwie odrębne rodziny, 

dwa odrębne gospodarstwa, a jest złożona jedna deklaracja gdzie tak naprawdę 5,6,7,8 



osoba płaci na ten moment 5 złotych. No to są te luki i wtedy oszukujemy samych siebie w 

szczególności głównie mieszkańcy. Dziękujemy Panu Radnemu za sugestię w kwestii Karty 

Dużej Rodziny. I wierzymy, że wszyscy ci, którzy będą chcieli z tego rozwiązania skorzystać to 

będą mogli skorzystać. Wspólnie wypracujemy z Państwem obniżkę dla rodzin, które z tej kart 

korzystają. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marcin Marciniaka – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 12 Radnych: 8 głosami „za”, 2 głosami „przeciw” 

oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/324/2021 w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z 

nieruchomości położonych  na terenie Miasta i Gminy Syców oraz ustalenia wysokości stawki tej 

opłaty. 

(załącznik nr 27) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 28) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 29) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marcin Marciniaka – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/325/2021 w sprawie wzoru 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości. 

(załącznik nr 30) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 31) 

 

Ad 17) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia  Sycowskiej  Gospodarce 

Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8 wykonywania  zadania 

własnego Gminy Syców. 

Agnieszka Weszka – Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami i Środowiska 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 32) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marcin Marciniaka – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 



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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/326/2021 w sprawie 

powierzenia  Sycowskiej  Gospodarce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sycowie przy ul. 

Wrocławskiej 8 wykonywania  zadania własnego Gminy Syców. 

(załącznik nr 33) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 34) 

 

Ad 18) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – 

Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie na „Prace konserwatorskie i 

restauratorskie szafy prospektu organowego wraz z instrumentem muzycznym – w Kościele 

p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie”. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 35 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Marcin Marciniaka – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/327/2021 w sprawie 

przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie na 

„Prace konserwatorskie i restauratorskie szafy prospektu organowego wraz z instrumentem 

muzycznym – w Kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie”. 

(załącznik nr 36) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 37) 

 

Ad 19) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Oleśnickiego w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na 

drogach powiatowych – ul. Komorowskiej oraz Daszyńskiego w Sycowie”. 

Bernadetta Murij – Naczelnik Wydziału ITiI 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 38) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

 

Marcin Marciniaka – Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury  

Odczytał opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/328/2021 w sprawie 



udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Oleśnickiego w postaci wykonania i przekazania 

dokumentacji projektowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla 

pieszych zlokalizowanych na drogach powiatowych – ul. Komorowskiej oraz Daszyńskiego w 

Sycowie”. 

(załącznik nr 39) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 40) 

 

Ad 20) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/248/2020 Rady 

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

finansowej Miasta i Gminy Syców. 

Bogumiła Solecka – Skarbnik MiG Syców 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 41) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Autopoprawkę 1: Wprowadzone zostaje nowe 

przedsięwzięcie pn. „Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej 

wizualizacji w miejscowości Ślizów, gmina Syców”. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 4 

lata (2022-2025 rok). Łącznie nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie 

wynosi 11 784 zł. Limit wydatków na przedsięwzięcie w każdym roku jest stały wynosi 2 946 zł 

roku. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego.  

(głosowanie imienne, załącznik nr 42) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Autopoprawkę 2: Zmieniony zostaje okres 

realizacji zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg - usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg 

gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w 

sezonie 2021 do 2024.” Okres realizacji zadania zostaje wydłużony, po zmianach wynosi 5 lat i 

sięga do roku 2024. Zmienione zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na 

przedsięwzięcie i po zmianach wynosi 1 682 000 zł. Limit wydatków w roku 2021 i 2022 pozostaje 

bez zmian i wynosi odpowiednio 522 000 zł i 400 000 zł. Natomiast limity dla roku 2023 i 2024 

wynoszą 380 000 zł, 

(głosowanie imienne, załącznik nr 43) 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/329/2021 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 44) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 45) 

 

Ad 21) 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 46) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała opinię komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVII/330/2021 w sprawie zmiany 

budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021. 

(załącznik nr 47) 

(głosowanie imienne, załącznik nr 48) 

 

Ad 22) Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców o złożonych oświadczeniach 

majątkowych. 

Piotr Kwaśny – Sekretarz MiG Syców 

Przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

(załącznik nr 49) 

 

Uwag do złożonej informacji nie było. 

 

Ad 23) Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych przez 

Radnych Rady Miejskiej w Sycowie. 

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił informację o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

 

Uwag do złożonej informacji nie było. 

 

Ad 24) Interpelacje i zapytania Radnych. 

Jacek Prus – Radny 

Zapytał kiedy zostaną uprzątnięte pozostałości po wiatrołomach w pasach drogowych? 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Wyjaśnił, że takie zapytanie zostało wysłane jeśli chodzi o drogi gminne. Jesteśmy po lub być 

może w ostatniej fazie sprzątania. Prosił pana radnego jeśli ma jakieś informację, gdzie jeszcze 

jest wymagana interwencji.   

 

Jacek Prus – Radny 

Dodał, że chodzi o okolice Świętego Marka wzdół drogi powiatowej.  

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Zapewnił, że gmina zwróci się z prośbą do Zarządu Dróg Powiatowych o posprzątanie terenu.  

 

  



Ad 25) Oświadczenia i komunikaty. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Z okazji zbliżającego się święta narodowego  listopada, zaprosił radnych na obchody tego święta, 

które odbędą się na sycowskim rynku. O godz. 11:00 złożenie kwiatów pod pomnikiem, następnie 

msza w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie. Następnie 13 listopada w Centrum 

Kultury koncert zespołu Rewas. 

 

Kazimierz Mieszała – Radny 

Zwrócił uwagę, że obecnie w Komorowie jest remontowana droga gminna, a cały ruch 

samochodów odbywa się przez drogę prywatną. Droga ta w wyniku tego objazdu jest już bardzo 

zniszczona dlatego zwrócił się z jednoczesna prośbą o jej naprawienie po zakończonej inwestycji. 

Następny problem jaki zgłaszają mieszkańcy miejscowości Biskupice, to droga pod lasem. 

Obecnie budują się tam dwa domy. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o utwardzenie tej drogi 

ponieważ będzie problem gdy przyjdą roztopy a będzie musiał przyjechać cięższy transport.  

Zaproponował, aby Komisji Infrastruktury się tam wybrała i temu przyjrzała.  

 

Ad 26) Wolne wnioski. 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Poinformował, że w dniu 30.11 w świetlicy wiejskiej w Ślizowie odbędą się konsultacje dotyczące 

budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź, Sieradz Północny oraz linii 86 na odcinku Sieradz 

Północny, Kępno, Trzebnica, Wrocław Główny.  

Zachęcił do udział w tym spotkaniu, ponieważ będą tam przedstawiciele projektu jak również 

możliwość zapoznania się z materiałami. 

 

Ad 27) Zamknięcie obrad.  

Jarosław Walczak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 17:50 zamknął XXXVII Sesję Rady 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Jarosław Walczak 

Protokół sporządziła 

Joanna Wysocka – Chwał  

 


