
Protokół nr XXXVIII/2021 

z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

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

godz. 15:00 do godz. 16:58 

 

Ad 1) Otwarcie Sesji  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Otworzył XXXVIII Sesję Rady Miejskiej w Sycowie słowami: „Otwieram XXXVIII 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) 

Nieobecni Radni: 

Radny Mariusz Kramarz (nieobecność usprawiedliwiona) 

 

Ponadto w sesji uczestniczyli: 

1. Dariusz Maniak – Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

2. Marzena Guder – Z-ca Burmistrza 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 XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 października 

2021r. 

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

28 października 2021r. do 25 listopada 2021r.  

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie o pracach podejmowanych  

w okresie od 28 października 2021r. do 25 listopada 2021r.  

7. Informacja o realizacji „Strategii rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Syców”.  

8. Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych  

w Drołtowicach i Stradomi Wierzchniej Biblioteki Publicznej w Sycowie wchodzącej  

w skład Centrum Kultury w Sycowie oraz zmiany statutu.  

9. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości.  

10. 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”.  

11. 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.  

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

2021.  

13. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 289/1 AM 3 obręb Stradomia Wierzchnia.  

14. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Działosza, 

Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Ślizów, Syców, Wielowieś.  

15. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 

16. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

nieruchomości na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

z przeznaczeniem na cele publiczne. 

17. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej  

w Sycowie z dnia 28.10.2021r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

18. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/324/2021 z dnia  

28 października 2021 r. 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. 

19. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Syców  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022. 

20. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.  

21. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022. 

22. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Syców.  

23. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet 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 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 3 do niniejszego protokołu) 

 

Ad 4) Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 października 

2021r. 

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 XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Sycowie 

z dnia 28 października 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 28 października 2021r. do 25 listopada 2021r.  

 

(załącznik nr 5) 

Pytań do złożonej informacji nie było.  

 

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

w okresie od 28 października 2021r. do 25 listopada 2021r.  

 

(załącznik nr 6) 

 

Ad 7) Informacja o realizacji „Strategii rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy Syców”.  

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców  

Poinformował o realizacji strategii, która została przyjęta przez Rade Miejską. Dokument jest w 

pełni realizowany zgodnie z jego założeniami, a szczególny nacisk kładzie się na zdobywanie 

przedsiębiorców, szereg działań promocyjnych, dostępność urzędu, rozbudowę infrastruktury 

technicznej, szereg zadań inwestycyjnych czy aktywizację mieszkańców.  

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Zaznaczył, że z perspektywy czasu widać, że prace nad tym dokumentem były opłacalne. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytał pozytywną opinię Komisji o przedstawionej strategii. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła informację o realizacji „Strategii rozwoju 

gospodarczego Miasta i Gminy Syców”.  

(głosowanie imienne załącznik nr 7) 

 

Ad 8) Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznych  

w Drołtowicach i Stradomi Wierzchniej Biblioteki Publicznej w Sycowie wchodzącej  

w skład Centrum Kultury w Sycowie oraz zmiany statutu.  

Paulina Syposz-Ciemny – Dyrektor Centrum Kultury w Sycowie 

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 8) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

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 XXXVIII/331/2021 w sprawie 

likwidacji Filii Bibliotecznych w Drołtowicach i Stradomi Wierzchniej Biblioteki Publicznej  

w Sycowie wchodzącej w skład Centrum Kultury w Sycowie oraz zmiany statutu. 

(załącznik nr 9) 

(głosowanie imienne załącznik nr 10) 

 

Ad 9) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku  

od nieruchomości.  

Anna Laskowska – Kierownik ref. ds. podatków  

Przedstawiła projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem 

(załącznik nr 11) 

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Rozumiem, że pomimo wzrostu cen i tak są to najniższe stawki w okolicy? 

 

Anna Laskowska – Kierownik ref. ds. podatków  

Tak. Syców ma najniższe stawki w rejonie. 

 

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 Uchwałę nr XXXVIII/332/2021  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

(załącznik nr 12) 

(głosowanie imienne załącznik nr 13) 

 

Ad 10) 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 14) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

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 Uchwałę nr XXXVIII/333/2021  

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 15) 

(głosowanie imienne załącznik nr 16) 



Ad 11) 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. 

Przedstawiła tez autopoprawkę do projektu uchwały: 

W załączniku zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF 

Wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie: 

• pn. „Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości na lata 2022-2023. 

Celem jest utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym. Wykonywanie bieżących 

remontów, napraw i  konserwacji. Utrzymanie ładu i porządku w budynkach, dbanie o 

tereny gminne zlokalizowane wokół budynków. 

Łącznie nakłady finansowe wynoszą 860 000 zł, limit zobowiązań na przedsięwzięcie 

860 000 zł. Limit w roku 2022 i 2023 wynosi 430 000 zł. 

Poz. 1.3.2.13 

Winno być: 

• pn. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Przemysłowej w Sycowie (droga 101709)”.  

Łącznie nakłady finansowe wynoszą 167 000 zł, limit zobowiązań na przedsięwzięcie  

167 000 zł. Limit w roku 2022 wynosi 167 000 zł. 

Poz. 1.3.2.14 

Winno być: 

pn. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Waryńskiego w Sycowie (droga 101716).” 

Łącznie nakłady finansowe wynoszą 69 051 zł, limit zobowiązań na przedsięwzięcie 

69 051 zł.  

Limit w roku 2022 wynosi 69 051 zł. 

W załączniku zał. nr 1 do WPF 

W zakresie roku 2021 koryguje się kwoty: 

poz. 2.1 wydatki bieżące zostają zmniejszone o wartość 35 500 zł, 

poz. 2.2. wydatki majątkowe wzrastają o wartość 35 500 zł. 

W zakresie lat 2022-2023 koryguje się: 

poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226ust. 3 pkt 4 ustawy ulegają 

zmniejszeniu  o wartość 430 000 zł,  

poz.10.1.1 wydatki bieżące  wzrastają o wartość 430 000 zł. 

Zmianie ulega załącznik nr 3 do WPF stanowiący objaśnienia do wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2021-2029 w zakresie części opisowej dotyczący 

wprowadzonych przedsięwzięć. 

 

(załącznik nr 17) 

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 projektu uchwały. 

 

  



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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/334/2021  

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 18) 

(głosowanie imienne załącznik nr 19) 

 

Ad 12) 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. 

Przedstawiła też autopoprawkę do projektu uchwały: 

w załączniku nr 2 wydatki 

1. W dziale 600-Transport i łączność, rozdziale 60014 -Drogi publiczne powiatowe  

w paragrafie 430 

Zabezpieczone zostają środki w kwocie 4 500 zł na pomoc rzeczową dla Powiatu Oleśnickiego  

w postaci wykonania i przekazania dokumentacji projektowej dla zadań z zakresu poprawy 

bezpieczeństwa pieszych w rejonie przejść dla pieszych zlokalizowanych na drogach 

powiatowych. Zwiększone środki na realizację w/w zadań zostały przesunięte z przebudowy dróg 

osiedlowych. 

2. W dziale 800-Oświata i wychowanie, rozdziale 80101-Szkoły podstawowe 

w paragrafie 606 

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 40 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 

pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SP nr 1 im. III Tysiąclecia w 

Sycowie.”  

W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy realizacji zadnia, niezbędne wydaje się zwiększenie 

środków celem realizacji dostawy, na podstawie szacowanych cen zakupów inwestycyjnych. 

Środki na realizację zadań zostają przesunięte z wydatków bieżących w dziale 801 i majątkowych  

w dziale 600. 

W załączniku  nr 3 (inwestycyjny) koryguje się kwotę wydatków na realizacje w/w zadania. 

Wzrasta łączna wartość zadań inwestycyjnych o wartość 35 500 zł. 

W uzasadnieniu do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 110 997 zł,  

dochody majątkowe wzrastają o wartość 80 435 zł. Zwiększona zostaje również kwota wydatków 

 o 110 997 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o wartość 104 497 zł, majątkowe wzrastają o 

wartość 6 500 zł.  

 

(załącznik nr 20) 

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 projektu uchwały. 

 



Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych:  12 głosami „za”, 0 głosami „przeciw” 

oraz przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/335/2021  

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 21) 

(głosowanie imienne załącznik nr 22) 

 

Ad 13) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 

gruntowej przejazdu i przechodu na działce nr 289/1 AM 3 obręb Stradomia Wierzchnia.  

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 23) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

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 XXXVIII/336/2021  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej przejazdu i przechodu na 

działce nr 289/1 AM 3 obręb Stradomia Wierzchnia.  

(załącznik nr 24) 

(głosowanie imienne załącznik nr 25) 

 

Ad 14) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Działosza, 

Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Ślizów, Syców, Wielowieś.  

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 26) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

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 XXXVIII/337/2021  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów położonych w obrębach Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, 

Ślizów, Syców, Wielowieś. 

(załącznik nr 27) 

(głosowanie imienne załącznik nr 28) 

 

  



Ad 15) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Syców. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 29) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

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 XXXVIII/338/2021  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 

(załącznik nr 30) 

(głosowanie imienne załącznik nr 31) 

 

Ad 16) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

nieruchomości na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

z przeznaczeniem na cele publiczne. 

Andrzej Dembski – Naczelnik Wydziału GN 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 32) 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Nadmienił, że sprawa ta dodatkowo pokazuje, że oprócz zadań, które są realizowane zgodnie ze 

strategią na co dzień trzeba mierzyć się z bieżącymi tematami. Dodał, że wniosek ten dodał na 

początku kadencji więc był to „prezent” na święta. Sprawa ta kosztowała pracowników dużo 

pracy.  

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

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 XXXVIII/339/2021  

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na cele publiczne. 

(załącznik nr 33) 

(głosowanie imienne załącznik nr 34) 

 

Ad 17) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXXVII/325/2021 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 28.10.2021r. 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 35) 

 



Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

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 XXXVIII/340/2021  

zmieniającą uchwałę nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28.10.2021r. w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właściciela nieruchomości. 

(załącznik nr 36) 

(głosowanie imienne załącznik nr 37) 

 

Ad 18) Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVII/324/2021 z dnia  

28 października 2021 r. 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 38) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Marek Malinowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

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 XXXVIII/341/2021  

zmieniającą uchwałę nr XXXVII/324/2021 z dnia 28 października 2021 r. 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 39) 

(głosowanie imienne załącznik nr 40) 

 

  



Ad 19) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy 

Syców z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2022. 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 41) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

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 XXXVIII/342/2021  

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022. 

(załącznik nr 42) 

(głosowanie imienne załącznik nr 43) 

 

Ad 20) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.  

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 44) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

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 XXXVIII/343/2021  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

na 2022 rok. 

(załącznik nr 45) 

(głosowanie imienne załącznik nr 46) 

 

Ad 21) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. 

Paweł Adamczyk – Inspektor ds. społecznych 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 47) 

 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 



 

Agnieszka De Falco-Kuczyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetowej 

Odczytała pozytywną opinię Komisji o przedstawionym projekcie uchwały. 

 

Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

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 XXXVIII/344/2021  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 

(załącznik nr 48) 

(głosowanie imienne załącznik nr 49) 

 

Ad 22) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy 

Syców.  

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 50) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

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

oraz 0 głosami „wstrzymującymi się” przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/345/2021  

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców.  

(załącznik nr 51) 

(głosowanie imienne załącznik nr 52) 

 

Ad 23) Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady 

Miejskiej w Sycowie.  

Robert Dziergwa – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Przedstawił projekt uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

(załącznik nr 53) 

Dyskusji w tym punkcie nie było. 

 

Rada Miejska w Sycowie w obecności 13 Radnych:  9 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” 

oraz przy 3 głosach „wstrzymujących się” przyjęła Uchwałę nr XXXVIII/346/2021  

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Syców.  

(załącznik nr 54) 

(głosowanie imienne załącznik nr 55) 

 

Ad 24) Interpelacje i zapytania Radnych.  

Jacek Prus – Radny 

Poprosił o uprzątnięcie liści przy starym komisariacie policji oraz na skwerku przy ul. Matejki 

(parczek między szkołą). 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Temat liści przy byłym komisariacie jest nam znany i jeśli jeszcze nie zostały uprzątnięte, to na 

pewno zostanie to wykonane. 

 

 

  



Łukasz Schönfelder – Wiceprzewodniczący Komisji Społecznej 

Zapytał czy fontanna przy ul. Jana Pawła II będzie działać w sezonie letnim? 

 

Dariusz Maniak – Burmistrz MiG Syców 

Poinformował, że fontanna ta w tym miejscu zostanie zlikwidowana i przeniesiona w inne 

miejsce. W obecnej formie nie spełnia walorów historycznych. Gmina stara się pozyskać środki 

zewnętrzne na ten cel. 

 

Ad 25) Oświadczenia i komunikaty.  

Brak. 

 

Ad 26) Wolne wnioski.  

Brak. 

 

Ad 27) Zamknięcie obrad.  

Robert Dziergwa - Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

Stwierdził wyczerpanie porządku obrad i o godzinie 16:58 zamknął XXXVIII Sesję Rady 

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

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie 

 

Robert Dziergwa 

Protokół sporządziła 

 


