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Syców – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie oleśnickim, należące                                     

do aglomeracji wrocławskiej, siedziba Gminy miejsko-wiejskiej Syców. Syców uzyskał 

lokację miejską w 1276 roku.  

Gmina Syców  położona jest na pograniczu Wzgórz Twardogórskich i Wzgórz 

Ostrzeszowskich. Historycznie leży na Dolnym Śląsku. W latach 1975–1998 miasto 

administracyjnie należało do województwa kaliskiego. Przed 1975 było siedzibą powiatu 

sycowskiego w ramach ówczesnego województwa wrocławskiego. 

Aktualnie Miasto i Gmina Syców wchodzi w skład oleśnickiego powiatu, w korzystnym 

położeniu, w bliskim sąsiedztwie dynamicznie rozwijającej się aglomeracji wrocławskiej, 

będących jednym z głównych centrów rozwoju Polski, 45 min od stolicy Dolnego Śląska - 

Wrocławia oraz 30 minut od  międzynarodowego lotniska. 

 

 

Demografia 
Liczba mieszkańców Miasta  i Gmina Syców – na koniec roku 2021 wyniosła  16.169  osób 
(w roku 2020 – 16.282 osoby, w roku 2019 – 16.352 osoby) 

 

Urodziło się  w roku ubiegłym 133 dzieci (w roku 2020 - 146, w roku 2019 – 159) 

Najpopularniejsze imiona w roku 2021 dla dziewczynek : Alicja, Anastazja, Hanna, Julia, 

Zuzanna, Klara, Oliwia, dla chłopców: Antoni, Filip, Leon, Jan, Mikołaj, Tymon 

 

W roku 2021 zmarło 219 osób (w roku 2020 - 195 osób, w roku 2019 - 153 osoby) 

 

Sycowianie zawarli 106 ślubów (w roku 2020 – 112), zarejestrowano  48  rozwodów                     

( w roku 2020 – 47) 

 

Finanse Gminy 

Budżet Miasta i Gminy na rok 2021 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie 

nr XXVIII/249/2020, w dniu 21 grudnia 2020 r. Rada Miejska zmieniała budżet w roku 

ubiegłym dwunastokrotnie.  

Dochody ogółem wykonane w roku ubiegłym wyniosły 93 186 903,29 zł i były wyższe                            

o 9,89% w stosunku do roku 2020. Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r. wyniosły 

5 763,31 zł. 

Najważniejszymi źródłami dochodów własnych Gminy Syców w 2021 roku były wpływy 

z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 42,1% dochodów 

własnych Gminy, wpływy z tytułu  podatku od nieruchomości, które wygenerowały 10,5% 

wpływów do budżetu. Istotnym źródłem dochodów własnych Gminy były również wpływy                 

z innych lokalnych opłat pobieranych przez Gminę oraz wpływy z podatku od czynności 

cywilno-prawnych. 
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Wydatki ogółem wykonane w roku ubiegłym wyniosły 88 916 164,54 zł i  były wyższe                 

o 7,1% do roku 2020. Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r. wyniosły 5 499,18 zł. 

 

 W roku 2021 r. Gmina najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań  

z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny. Wiązały się one w głównej mierze  

z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń 

rodzinnych. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny 

wydatkowano łącznie 28 295 896,04 mln zł, co stanowiło 31,82% budżetu Gminy. 

Na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania wydatkowano 27 244 430,57 mln zł,                

co stanowiło 30,6% budżetu zrealizowanego przez Gminę. Wysoka wartość wydatków 

oświatowych w strukturze wydatków Gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części 

budżetu w większości gmin w Polsce. Podobna tendencja miała miejsce również w 2020 r. 

Znaczący udział w strukturze wydatków Gminy odegrały wydatki zrealizowane w ramach 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (9 925 089,39 zł), co wiązało się z m.in. 

realizacją zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy. Utrzymanie  

administracji w 2021 r. kosztowało ponad 6 987 487,88 zł, co stanowiło 7,9% wydatków 

Gminy. 

 

 

Oświata 
Prowadzenie szkół i placówek jest zadaniem własnym gminy, które finansowane są  częścią 

oświatową subwencji. Wydatki na oświatę, to znacząca część budżetu i pokrywane były                        

z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych gminy. Przepisy określające zasady 

finansowania oświaty stanowią, że liczba uczniów jest podstawowym elementem podziału 

subwencji oświatowej w budżecie państwa. Nie uwzględnia się w podziale subwencji 

indywidualnych uwarunkowań gmin i poszczególnych placówek oświatowych.                             

W najbliższych latach kwota subwencji będzie na podobnym poziomie, bowiem nadal liczba 

urodzeń nie wzrasta. Dotychczasowe zasady zwiększania subwencji nie rekompensują 

wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziałach, 

wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli, których wynagrodzenia nie są objęte subwencją 

oświatową, jak zresztą pozostałe wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli, 

konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli takich jak 

dodatek wiejski, dodatek uzupełniający, dowożenia uczniów itp. Czynniki wpływające na ten 

stan rzeczy są w dużej mierze niezależne od samorządu, zaliczyć do nich należy: regulacje 

płacowe, urlopy dla poratowania zdrowia, awans zawodowy, obowiązek udzielania pomocy 

materialnej uczniom, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, koszty nauczania 

indywidualnego oraz innych form zajęć dodatkowych, konieczność udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zmiany zasad odpisu i zabezpieczenia pieniędzy na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli czy też na dokształcanie 

nauczycieli. Dlatego też starając się poprawić finansowanie zadań oświatowych, Gmina 

pozyskała na ten cel środki z zewnątrz na:  

1) doposażenie pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Stradomi Wierzchniej              

i w Szkole Podstawowej w Działoszy – 150.000 zł 
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2) doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni)               

w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie (wchodzącej w skład ZSP)                

w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 

000 zł 

3) doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze w ramach programu „ Narodowy 

Program Rozwoju Czytelnictwa”, dotacja dla 5 szkół w kwocie 35.200 zł 

4) zakup usług dostępu do internetu, zakup sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli- 

tzw. „500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe” –  jednorazowe dofinansowanie 

w kwocie 76.000 zł 

Projekty i programy realizowane przez jednostki oświatowe : 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie otrzymała kolejne wsparcie                   

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020 na realizację projektu MODELOWA SZKOŁA ĆWICZEŃ 

Wartość projektu : 1.263.154,46 zł , w tym kwota przeznaczona dla Gminy Syców na lata            

2020-2022 1.211.208,86 zł a dla Partnera projektu 51.945,60 zł 

Celem projektu jest wdrożenie w SP1 w Sycowie szkoły ćwiczeń, zgodnej z modelem 

opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia                              

63 nauczycielom, 8 dyrektorom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy 

rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla uczniów. Wsparcie 

przeznaczone jest dla wszystkich szkół podstawowych w gminie. 

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie realizowała projekt 

ERAZMUS+ Realizacja Projekt zaplanowana była na okres  01.10.2018 - 30.09.2020 ale                

ze względu na COVID przedłużona do 07/2021. Wartość projektu : 144 285,00 Euro 

W ramach projektu zaplanowano spotkania kadry, mające na celu wymianę doświadczeń i/lub 

udział w seminariach szkoleniowych z zakresu programowania i robotyki (kompetencja 

kluczowych), zwiedzanie szkół, poznawanie systemu edukacji w krajach partnerskich. 

 

Gmina Syców jako Parter wraz z Liderem Fundacją Merkury realizowała projekt „Nowe 

Przedszkola w Gminie Syców”  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu: 1 363 392,00 zł 

Kwota dofinansowania: 1 153 392,00 zł. Okres realizacji projektu: od 1 lipca 2020 r.                              

do 30 czerwca 2021 r. W ramach projektu zostało: 

1) uruchomione nowe przedszkola w Sycowie dla 50 dzieci (Gmina Syców Publiczne 

Przedszkole Nr 4 w Sycowie (wchodząc w skład ZSP) 

2) utworzono nowy punktu przedszkolny w Drołtowicach dla 25 dzieci (Fundacja "Merkury") 

Celem projektu było zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji 

przedszkolnej 75 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Syców poprzez utworzenie                                                           

75 nowych miejsc, podniesienie kompetencji 60 dzieci oraz doskonalenie kompetencji/ 

kwalifikacji 4 nauczycieli. 
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Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

W dniach 25-27maja 2021 roku  po raz trzeci odbył się egzamin ósmoklasisty. Egzamin 

składał się z trzech części: z języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. 

Egzamin ósmoklasisty ma określić w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności w 

obszarach takich jak: krytyczne myślenie, precyzyjne rozumowanie oraz analizowanie 

przebiegu zjawisk. 

Wyniki egzaminów zewnętrznych są i muszą być wykorzystywane w ocenie jakości pracy 

szkoły, ale należy pamiętać o tym, że cały proces edukacyjny musi być ukierunkowany na 

systematyczny rozwój ucznia i nie możne być ograniczony i podporządkowany jedynie 

egzaminowi. 

Niemniej jednak daje wskazówki na jakich obszarach działań edukacyjnych należy skupić 

uwagę, dokonywać określonych korekt i modyfikacji, mających na celu poprawę wyników 

nauczania.  

Główną funkcją zewnętrznego oceniania jest diagnozowanie osiągnięć ucznia po zakończeniu 

każdego etapu edukacji. Szkoła ma wspomagać uczniów w ich rozwoju i oferować wysoką 

jakość świadczonych usług. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2021 

Wynik w % 

 J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI J. NIEMIECKI 

KRAJ 60 47 66 49 

DOLNY ŚLĄSK 58 45 66 48 

POWIAT 57 43 62 46 

GMINA 50 43 53 35 

SP1 SYCÓW 62 42 64 56 

SP2 SYCÓW 56 47 72 49 

SP3 SYCÓW - - - - 

SP STRADOMIA 61 40 43 32 

SP DROŁTOWICE 44 39 42 36 

SP DZIAŁOSZA 51 54 69 - 
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Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Syców 
 
Jednostka Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Różnica liczby 

uczniów w 

stosunku do roku 

szkolnego 

2019/2020 

Oddział 

przedszkolny 

Szkołę  Podstawową Nr 1 im. 

III Tysiąclecia w Sycowie  

24 514 -2  

Szkołę Podstawową Nr 2 im. 

Marii Konopnickiej w 

Sycowie 

19 423 -8  

Szkołę Podstawową Nr 3 im. 

Jana Pawła II w Sycowie 

11 229 +45  

Szkołę Podstawowa w 

Działoszy 

8 73 +2 7 

Szkołę Podstawową w 

Drołtowicach 

9 121 -10 21 

Szkołę Podstawową w 

Stradomi Wierzchniej  

9 70 +2 16 

RAZEM 80 1430 +29 44 (o 4 więcej 

niż 2019/2020) 

 

Publiczne przedszkola  i żłobki prowadzone przez gminę Syców 

 

Jednostka Liczba 

oddziałów 

2020/2021 

Liczba 

uczniów 

2020/2021 

Różnica liczby uczniów w 

stosunku do roku szkolnego 

2019/2020 

Publicznego  Przedszkola Nr 1 

im. Koszałka Opałka w 

Sycowie 

8 188 +4 

Publicznego Przedszkola  Nr 2 

Misia Uszatka w Sycowie 

8 150 -2 

Publiczne Przedszkole Nr 3 

im. Małego Księcia w 

Sycowie 

6 138 -42 

Publiczne Przedszkole Nr 4 w 

Sycowie 

2 50 +50 

Żłobka Miejskiego w Sycowie 2 47 0 

RAZEM 26 573 +10 

 

Na terenie Gminy działały w roku ubiegłym niepubliczne przedszkola i żłobki: 

1. Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia  Sióstr Urszulanek  w Sycowie - 49 dzieci. 

2. Małe Przedszkole w Stradomi Wierzchniej - 25 dzieci. 

3. Małe Przedszkole w Drołtowicach - 25 dzieci  

4. Niepubliczne przedszkole „U Kubusia Puchatka” w Sycowie - 9 dzieci. 

5. Niepubliczny Żłobek „U Kubusia Puchatka” w Sycowie - 25 dzieci. 
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Pomoc Społeczna  

Gmina Syców realizowała  strategię rozwiązywania problemów społecznych w odniesieniu 

do wyznaczonych celów: 

1. Wsparcie rodzin i rozwój systemu pieczy 

2. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników pomocy społecznej w zakresie 

wspierania osób i rodzin dotkniętych bezradnością opiekuńczo- wychowawczą i 

trudnościami w prowadzeniu gospodarstwa domowego. 

3. Zapewnienie usług, pomocy oraz świadczeń dla rodziny 

4. Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej 

5. Możliwość uzyskania wsparcia w ramach środków Unii, 

6. Poprawa warunków osób starszych, długotrwale i ciężko chorych oraz dotkniętych 

ubóstwem 

7. Integracja osób starszych ze środowiskiem 

8. Umożliwienie osobom straszymy aktywnego udziału w życiu kulturalnym i oświatowy 

9. Zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do opieki medycznej, zabiegów 

rehabilitacyjnych poprzez informowanie o świadczeniodawcach, udzielanych zabiegach i 

warunków korzystania z nich 

Realizacja tych celów w roku ubiegłym odbywała się wsparciem mieszkańców Gminy 

poprzez min: 

1. System zasiłków stałych, okresowych, celowych, wynikając ze zdarzeń losowych  

2. Pomocy niefinansowej w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole” dla dzieci 

przedszkolnych i szkolnych w formie posiłku, pomocy finansowej w ramach programu 

„Posiłek w domu i w szkole” na zakup żywności 

3. Usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych 

4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi 

5. Ubezpieczenia zdrowotnego do 90 dni 

6. Asystenta rodziny 

7. Podjęcia procedury Niebieskiej Karty 

8. Dodatków mieszkaniowych i energetycznych 

9. Zapewnienia schronienia osób bezdomnych 

10. Skierowania i umieszczenia osób niesamodzielnych do DPS  

11. Odpłatności za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo wychowawczych. 

12. Programów aktywizacji lokalnej - projekty socjalne  

13. Zadań zleconych takich jak: (zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia 

pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, fundusz 

alimentacyjny, dodatek osłonowy) 

14. Aktywizacji społecznej w ramach projektu „Gmina Syców aktywizuje swoich 

mieszkańców!” 

 

Rok ubiegły był  drugim rokiem stanu epidemii, pracownicy  pomocy społecznej między 

innymi dostarczanie osobom samotnym, niepełnosprawnym i starszym z terenu Miasta i 

Gminy Syców niezbędnych produktów żywnościowych, leków. Pracownicy pomocy 

społecznej udzielali wsparcia w załatwieniu niezbędnych spraw związanych z leczeniem i 



9 
 

bieżącym funkcjonowaniem, opłacenie niezbędnych rachunków, pomocy w uzyskaniu 

skierowań  do lekarzy specjalistów.  

Przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej  

prowadzona była działalność informacyjną oraz udostępniany lokal na udzielanie tej pomocy 

prawnej.  

Współpraca w realizacji Europejskiego program dostarczania żywności osobom 

najuboższym. W ramach wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” 

oraz Parafialnego Zespół Caritas działający przy Parafii Rzymsko - Katolickiej P.W. Matki 

Bożej Częstochowskiej przy ulicy Kaliskiej w Sycowie, do którego były kwalifikowane 

osoby również przez pracowników pomocy społecznej. Pracownicy socjalni wydali osobom 

spełniającym kryterium skierowania do pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD.  

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 298 osób w 121 rodzinach.  

 

Realizowaliśmy  w roku ubiegłym trzy projekty socjalne: „Wigilie Miejską” , „Świąteczna 

karteczka od mikołajkowego dziecka”, „Stop Przemocy, start Empatii” 

 

Stopniowo zwiększa się w strukturze demograficznej udział osób starszych, co wymaga 

zintensyfikowania działań w zakresie pomocy i wsparcia dla tej kategorii wiekowej. 

Zwiększa się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych oraz wydatki związane                            

z realizacją tego zadania przez Gminę. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu 

zamieszkania są nadal tańszą formą wsparcia osób wymagających opieki aniżeli usługi 

świadczone w domach pomocy społecznej. 

Roku ubiegły to  wzrost liczby rodzin, których członkowie (w tym dzieci) długotrwale 

chorują lub są osobami z niepełnosprawnościami, powoduje to potrzebę zabezpieczenia 

środków                      na usługi opiekuńcze dla osób, które z powodu wieku, choroby i innych 

przyczyn wymagają pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz opiekę 

higieniczną czy zaleconą przez lekarza pielęgnację. Jednym z zadań, które należy wdrożyć 

jest „Asystent osoby niepełnosprawnej”, jako forma i usługa specjalistyczna w rehabilitacji 

społeczno-zawodowej                 i edukacyjnej osób z niepełnosprawnościami. 

Zauważalna była potrzeba rozszerzenia zakresu pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą 

domową o specjalistyczne poradnictwo, tworzenie grup samopomocowych, uruchomienie 

szkół dla rodziców, organizowanie szkoleń i warsztatów związanych z funkcjonowaniem 

rodziny i prowadzeniem gospodarstwa domowego.  

Kultura  

W roku 2021  kontynuowano wzmacnianie i pobudzanie działalności                                                             

w amatorskim ruchu artystycznym, działającym na terenie Miasta i Gminy Syców, wspierano 

rozwój kultury , dla zachowania wartości zgromadzonych w przeszłości i twórczego 

spożytkowania tradycji dla przyszłości w naszym społeczeństwie. Przy Domu Kultury 

funkcjonowały sekcje: plastyczna, taneczna, teatralna, wokalna, szachowa, zespół ludowy 

,,Sycowiacy’’, zespół ludowy ,,Zawadiacy’’, chór seniorów ,,Remedium’’, zespół taneczny 

seniorów ,,W górę serca’’, grupa wokalna seniorów UTW, nauka gry na gitarze                                               
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i ukulele, zajęcia z jogi, relaksacja w dźwiękach gongów, ćwiczenia dla seniorów. Z zajęć 

stałych skorzystało ok. 180 osób. 

Księgozbiór biblioteki miejskiej na koniec 2021r. wyniósł   44.606 woluminów.   W ciągu 

roku przybyło  421 woluminów: w tym z zakupu  318, dary od czytelników 103, ze środków 

organizatora zakupiono  205 , natomiast z dotacji  MKiDN  113. Zarejestrowanych  w roku 

2021 było 1613 czytelników. Odwiedzających ogółem  -  13.035 osób. Wypożyczono 31.887 

woluminów. 

W 2021 roku codzienna działalność skoncentrowana była wokół systematycznego                                      

i planowanego udostępniania zbiorów odwiedzającym indywidualnie i w grupach 

zorganizowanych oraz organizacji wystaw czasowych, których tematyka przedstawiała się 

następująco 

Nazwa wystawy Autor Temat  

Transformacja Bartłomiej Szmaj Fotografia nietuzinkowych miejsc na terenie 

Ostrzeszowa              i okolicy w tym fotografie 

Sycowa 

230 lat konstytucji 3 maja Agnieszka Kuświk-

Jasień 

Rok 2021 ogłoszono Rokiem Konstytucji. Wystawa 

przedstawiała genezę powstania Konstytucji 3 Maja 

Poznaj naszą Gminę 

Syców  

 

Pracownicy Centrum 

Kultury w Sycowie 

Fotografie z opisem najważniejszych zabytków 

Sycowa                  i okolicy. 

Dwie wyprawy na 

wschód Malezja Singapur 

Srli Lanka-Malediwy 

Elżbieta Starmach Przedstawienie obyczajów, widoki i ciekawe 

miejsca egzotycznych krain.  

Jan Nowak Jeziorański-

misja polska 

Ossolineum Wrocław  Biografia legendarnego kuriera.  

Sycowscy regionaliści. 

patroni sycowskich ulic  

Beata Łukawska 

Agnieszka Kuświk-

Jasień  

Biografie osób, którzy zajmowali się regionalizmem                         

i przeszłością ziemi sycowskiej.  

Okres pandemii,  determinowała codzienny charakter pracy. Szereg działań został 

przeniesiony do sieci. Powstawały filmiki o najciekawszych zabytkach i okolicy, o ciekawych 

osobach związanych z naszą miejscowością. Ponadto dzięki aplikacją internetowym                                                   

i narzędziom powstawały Quizy o mieście, zagadki, prezentowane na Facebooku placówki                    

z wykorzystaniem archiwalnych zdjęć i materiałów znajdujących się w zbiorach Muzeum 

Regionalnego. Powyższe opisane działania wpisywały się w założenia Strategii  Gminy 

Syców 2020-2030. 
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Ochrona Zdrowia, Profilaktyka Zdrowotna 

Rok 2021 to był drugi rok walki dla gminnej służby zdrowia  z pandemią oraz realizacją 

nowych zadań inwestycyjnych i przygotowywaniem się do programu Dostępność plus . 

Kolejny rok epidemii w tym szczepienia na COVID zmusiło gminną Przychodnię do 

wdrożenia nowych procedur w celu zabezpieczenia pacjentów oraz personelu przed 

zakażeniem. Uruchomiono gabinet punktu szczepień w pomieszczeniach piwnicznych. Było 

to  możliwe dzięki dokończeniu remontów pomieszczeń piwnicznych gdzie  przygotowano 

gabinet punktu szczepień. Uruchomiono tak jak w 2020 r. gabinet  infekcyjny z wejściem  od 

strony parkingu co umożliwiło prowadzenie przyjęć pacjentów bez zamykania obiektu.W celu 

usprawnienia teleporad  zakupiono nowe zestawy komputerowe . 

Okres ten był bardzo trudny dla pacjentów jak i personelu medycznego gdyż wszyscy już 

odczuwali zmęczenie tą sytuacją co mogło skutkować jakością świadczonych  usług. Tak jak 

na początku pandemii robiliśmy wszystko aby Przychodnia  pracowała i nie  była zamknięta 

dla pacjentów. 

Praca w pandemii nie przeszkodziła nam realizować zadania, które były zaplanowane                          

do realizacji na 2021 r. 

Przychodnia tak jak wcześniej  dokonywała prac remontowych:  pomieszczenia piwniczne , 

remont pomieszczeń w przychodni w Stradomi, zagospodarowanie i zmodernizowanie 

terenów zielonych, zamontowano automatyczne drzwi zewnętrzne do poradni dzieci 

zdrowych, zakupiono i zamontowała nowe klimatyzatory, komputery, drukarki , serwer, 

kozetki elektryczne, głowicę do aparatu USG oraz unit stomatologiczny. Zadanie te w części 

były wspomagane finansowo z budżetu Miasta i Gminy Syców. 

Mieszkańcy mogli uzyskać pomoc medyczną prowadzoną przez Gminę Sycow w Sycowie                  

na ul. Wrocławskiej 2 oraz w Stradomii Wierzchniej. Analizując ilość udzielonych porad 

medycznych w 2021 r. należy stwierdzić, że w porównaniu do 2020 roku prawie we 

wszystkich usługach medycznych nastąpiło zwiększenie ilości udzielonych porad. 

Realizacja Gminny programu zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami 

brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2020-2021 

W roku 2021 wykonano 52 (51 – 2020) szczepień dla dziewczynek urodzonych w 2006 z 

terenu Miasta i Gminy Syców. 
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Gminne Programy: 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 – Uchwała nr 

XXVII/229/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 listopada 2020 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – Uchwała nr XXVII/228/2020 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 26 listopada 2020 r. 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych Gminy. Źródłem finansowania 

zadań określonych w Gminnych Programach były wyłącznie środki finansowe pochodzące                    

z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.  

W budżecie Miasta i Gminy Syców na realizację w/w programów zabezpieczono kwotę                           

w wysokości: 555 912, 99 zł z tego: na powyższe zadania wykorzystana została kwota: 340 

410,40 zł. Niewykorzystanie środki finansowe zostały przeznaczone na realizację Gminnych 

Programów w roku 2022. 

Mieszkalnictwo, Nieruchomości, 

Planowanie Przestrzenne 
Gospodarka mieszkaniowa 

1. Liczba mieszkań w zasobie gminy:  316 mieszkań o łącznej powierzchni 14.107m2,                    

w tym 19 socjalnych o pow. 790 m2 

2. Liczba zasiedlonych mieszkań: 312 

3. Liczba przydzielonych mieszkań: 8 

4. Liczba wolnych mieszkań: 4 

5. Liczba wniosków mieszkaniowych złożonych w 2021 roku: 21 

 

Stan ilościowy zasobu mieszkaniowego Gminy sukcesywnie się zmniejsza na skutek 

sprzedaży lokali na rzecz najemców. W 2021 r. Gmina sprzedała na rzecz najemców 

kolejnych 13 lokali mieszkalnych. Według stanu na koniec 2021 r. na listach osób 

uprawnionych do najmu mieszkań z zasobu gminy oczekiwało: 9  osób na najem lokali 

mieszkalnych i  9 osób na zamianę mieszkań. 

Natomiast w stosunku do roku ubiegłego o 2 wzrosła liczba złożonych wniosków                                        

o najem lokali z zasobu gminy.  W 2021 roku przydzielono z zasobu gminy 8 lokali 

mieszkalnych.  Liczba osób oczekujących na listach uprawnionych do najmu lokali z zasobu 

Gminy utrzymuje się na zbliżonym poziomie do lat poprzednich. Wzrasta liczba osób 

oczekujących na zamianę mieszkań.  

W roku 2021 na modernizacje i remonty w zasobie mieszkaniowym gminy wydatkowano 

kwotę: 1.846.483,71 zł, w tym: 

1. zadania inwestycyjne: 1.124.049,27 zł,  
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2. drobne remonty i konserwacje: 465.049,39 zł 

3. udział gminy w funduszach remontowych Wspólnot Mieszkaniowych: 257.385,05 zł. 

 

Gmina na podstawie umów z STBS sp. z o.o. w Sycowie w roku 2021 zrealizowała między 

innymi gospodarkę gminnym zasobem nieruchomości, bieżącym utrzymaniem i konserwacją 

zieleni miejskiej jak również prowadzeniem targowiska miejskiego. 

W 2021 r. STBS Sp. z o. o. zrealizowała na rzecz Gminy Syców zarządzanie gminnym 

zasobem nieruchomości stanowiących 100% własności Gminy Syców oraz nieruchomości                                    

we Wspólnotach Mieszkaniowych - lokale mieszkalne i użytkowe wraz z pomieszczeniami 

przynależnymi. STBS realizował utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta 

oraz prowadzenie targowiska miejskiego w Sycowie.                                                                                                   

 

Gospodarka Nieruchomościami     

W 2021 roku Gmina nabyła nieruchomości na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem 

pod infrastrukturę drogową: 

1. grunty pod drogi publiczne nabyte w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

o łącznej powierzchni 1,0546 ha; 

2. grunty pod drogi nabyte umową darowizny o łącznej powierzchni 0,1985 ha; 

3. grunty nabyte w postępowaniu komunalizacyjnym od Skarbu Państwa o łącznej 

powierzchni 0,4371 ha; 

4. grunty będące w użytkowaniu wieczystym nabyte w postępowaniu komunalizacyjnym od 

Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 0,0412 ha; 

5. nieodpłatne nabycie od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu                                         

o pow. 0,9376 ha, z przeznaczeniem na cele dróg publicznych. 

 

Sprzedaż nieruchomości: 

W ramach wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2021 roku Gmina 

sprzedała następujące nieruchomości:  

1. w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano czternaście działek pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną i usługową, uzyskując kwotę  2.275.665,00 zł; 

2. w trybie przetargowym sprzedano lokal użytkowy oraz nieruchomość zabudowaną, 

uzyskując kwotę 328.300,00 zł;  

3. w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległych sprzedano dwie działki, uzyskując kwotę 16.365,00 zł; 

4. w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano działkę,  

uzyskując kwotę 45 442,00 zł; 

5. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano trzynaście  lokali mieszkalnych         

uzyskując kwotę 330.319,90 zł;  

6. w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy sprzedano lokal użytkowy, uzyskując kwotę 

79.700,00 zł. 
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Rolnictwo 

Liczba gospodarstw rolnych – 1097 (1068 - osoby fizyczne i 29 -osoby prawne) 

Średnia powierzchnia gospodarstwa – 7,1721 ha 

Struktura użytkowania gruntów : 

1. użytki rolne – 6685,6170 ha, co stanowi 45,92 % ogólnej powierzchni gminy,  

2. lasy - 4648,4309 ha, co stanowi 31,93 % ogólnej powierzchni gminy,  

3. łąki i pastwiska - 1304,3216 ha, co stanowi 8,96% ogólnej powierzchni gminy, 

4. sady – 54,2336 ha, co stanowi 0,37 % ogólnej powierzchni gminy, 

5. pozostałe grunty - 1844,9492 ha, co stanowi 12,82 % ogólnej powierzchni. 

 

W stosunku do ubiegłego roku liczba gospodarstw i średnia powierzchnia gospodarstwa nie 

uległy istotnej zmianie. Również struktura użytkowania gruntów utrzymywała się poziomie 

lat ubiegłych. 

 

Planowanie przestrzenne  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta i Gminy Syców 

uchwalone zostało uchwałą Nr XXXI/173/2013 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia     28 marca 

2013r., zmienione uchwałami : Nr XLIII/298/2017 z dnia 30 listopada 2017r., Nr VII/42/2019 

z dnia 28 marca 2019r., Nr XXVII/223/2020 z dnia  26 listopada 2020r., Nr 

XXXVI/316/2021 z dnia 30 września 2021r. 

 

Plany miejscowe 

Cały teren Miasta i Gminy Syców pokryty jest obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące plany – 21.Szacunkowe powierzchnie 

terenów w miejscowych planach: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej – 1850 ha 

2) tereny zabudowy usługowej – 1000 ha 

3) tereny zabudowy produkcyjnej – 1015 ha 

4) tereny rolne – 4350 ha 

5) tereny zieleni i wód – 4800 ha 

 

W 2021 roku uchwalono 4 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: Stradomia 

Wierzchnia część II, Biskupice, Drołtowice, Zawada. 

W 2021 roku w trakcie opracowania była zmiana Studium wykonywana na wniosek  

przedsiębiorców oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w obrębach Drołtowice, Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia 

Wierzchnia, Syców, Ślizów i Wioska. 

Ponadto w listopadzie 2021 roku rozpatrzeniu wniosków przedsiębiorców przystąpiono do 

częściowej zmiany Studium oraz zmiany MPZP dla obszarów położonych w obrębach 

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

 

Realizacja Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Syców w 2021 roku - przyjęto uchwałą XIX/124/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. 
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W ramach realizacji programu w 2021 roku prowadzono następujące działania: 

1.Wykonano modernizacje i remonty bieżące w budynkach i lokalach mieszkalnych 

zmierzające do poprawy stanu technicznego zasobu oraz poprawy standardu lokali 

mieszkalnych. Zrealizowano pięć zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1.124.049,27 zł. 

Ponadto wykonano drobne remonty i konserwacje zasobu lokalowego. W 2021 roku na                          

te działania wydatkowano kwotę 465.049,27 zł. Udział Gminy w funduszach remontowych 

wspólnot mieszkaniowych wyniósł  257.385,05 zł. 

2.W ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym w 2021 r. przydzielono osiem lokali 

mieszkalnych oraz dokonano dwóch zamian lokali w ramach zasobu gminy. Prowadzono 

nabór na listy osób uprawnionych do najmu lokali z gminnego zasobu. Wnioski o ujęcie na 

listach osób uprawnionych do najmu lokali z zasobu gminy złożyło dwadzieścia jeden  osób. 

Według stanu na koniec roku 2021 na liście osób uprawnionych do najmu mieszkalnia                        

z zasobu gminy oczekiwało dziewięć osób i tyle samo osób na zamianę mieszkania. 

3.Kontynuowano sprzedaż mieszkań na rzecz najemców. W 2021 roku gmina sprzedała na 

rzecz najemców trzynaście lokali mieszkalnych. 

 

Infrastruktura Techniczna i Inwestycje 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Syców na lata 2016-2023 

W roku ubiegłym zrealizowano zadania w zakresie poprawy infrastruktury terenów 

rekreacyjnych poprzez działania wskazane bezpośrednio na liście podstawowej projektów                     

i przedsięwzięć rewitalizacyjnych: 

1) Budowa street workout na ul. Ogrodowej, 

2) Modernizacja i doposażenie obiektów wypoczynkowych oraz rekreacyjno-sportowych na 

obszarze zrewitalizowanym – Budowa placu zabaw na ul. Tęczowej i ul. Matejki,  

3) Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarze zrewitalizowanym w zakresie 

chodników, dróg oraz organizacji ruchu – Przebudowa ul. Rzemieślniczej, Starzyńskiego. 

Poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych w centrum miasta, Wykonanie projektów 

przebudowy ulic Matejki, Kossaka w Sycowie,  

4) Modernizacja i doposażenie obiektów użyteczności publicznej na obszarze 

zrewitalizowanym – wykonanie koncepcji przebudowy Centrum Kultury w Sycowie. 

 

Ponadto, Gmina realizowała zadania z zakresu modernizacji zasobów mieszkaniowych na 

terenie obszaru rewitalizacji w łącznej kwocie 1.116.000zł. Zadanie poprawy warunków 

mieszkaniowych i estetyzacji budynków poprzez remont elewacji również było jednym                  

z zadań wymienionych w liście Lokalnego Programu Rewitalizacji. Łącznie na te zadania                

w roku 2021 wydatkowano środki w wysokości ok. 3.235.000zł. 

 

W roku ubiegłym kontynuowano działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa                        

na drogach, zlecano wykonanie dokumentacji projektowych (min. zadania budowa drogi 

gminnej ul. Strefowej od drogi wojewódzkiej nr 448 do drogi gminnej,  budowa drogi 

gminnej ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania 

z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie), modernizowano chodniki i drogi 
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gminne ( min. Przebudowa drogi gminnej nr 101707D ul. Szarych Szeregów na odcinku                

od skrzyżowania   z drogą wojewódzką nr 449 ul. Kaliską do skrzyżowania z drogą gminną 

ul. Lawendową  w Sycowie, budowa drogi gminnej nr 101775D ul. Jarzębinowej, na odcinku 

od skrzyżowania z drogą gminną nr 101668D  do drogi gminnej ul. Poziomkowej w                    

m. Wioska). Potrzeby również w tym zakresie są duże i będą wymagały kontynuacji w latach 

przyszłych.  

 

Wykonano projekt renowacji murów obronnych w Sycowie. Po sporządzeniu dokumentacji                  

w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace dla powyższego zabezpieczenia. Pozyskano                  

6 000,00 zł z Powiatu na wykonanie dokumentacji.     

 

Innymi działaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach było 

wprowadzenie na podstawie wykonanych i zatwierdzonych projektów organizacji ruchu 

zmian w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych. Wprowadzono 

nowe znaki drogowe, progi zwalniające, lustra drogowe, przejścia dla pieszych, słupki 

zabezpieczające itp. Wykonano montaż i wymiana starych zniszczonych wiat 

przystankowych przy ul. Kaliskiej w Sycowie i w m. Wioska.  

 

 

Gospodarka Komunalna, Środowisko 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. jest podmiotem świadczącym usługi                      

w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę  i  zbiorowego odprowadzania ścieków, usługi                

w zakresie energetyki cieplnej oraz usług w zakresie usług komunalnych. 

Sieć wodociągowa  

Ilość sprzedanej wody pitnej dla mieszkańców w 

2021 r 

714.800,30 m³ 

Długość sieci wodociągowej 149,750 km (+3,22 km) 

Przyłącza wodociągowe 63,317 km (+0,996 km) 

Wymiany wodomierzy u odbiorców 700 szt. 

Zamontowane podliczniki u odbiorców 733 szt. (+37 szt.) 

Awarie sieci wodociągowej 12 

 

Obiekty eksploatacyjne: 

Obiekt Max 

wydajność 

(m³/h) 

Wydajność 

średniodobowa 

pobranej wody 

(m³/d) 

Głębokość 

(m) 

SUW Wioska 195 1970  

Studnia głębinowa S4 Wioska 60  60 

Studnia głębinowa OW3a Wioska 45  57 

Studnia głębinowa 1z Niwki 

Garbarskie 

50  77 

Studnia głębinowa 1AW Niwki 100  84 
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Garbarskie 

Studnia głębinowa S2 Niwki 

Garbarskie 

102  89 

SUW Komorów 60 413  

Studnia głębinowa S1 100  84 

Studnia głębinowa S2 102  89 

SUW Stradomia Wierzchnia 50 167  

Studnia głębinowa S1 68  62 

 

Innymi eksploatowanymi obiektami są dwie przepompowanie wody: w miejscowości 

Bielawki i na ulicy Szosa Kępińska w Sycowie. 

 

Sieć kanalizacyjna  

Ilość odebranych ścieków od mieszkańców w 2021 r. 406.654,80 m³ 

Długość sieci kanalizacyjnej 55,734 km (+0,72 km) 

Przyłącza kanalizacyjne 1.921 km (+0,324 km) 

Awarie sieci kanalizacyjnej 3 

 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zakończyła w roku 2021 realizację projektu pn. 

„Przebudowa odcinka rurociągu wodociągowego o 160 mm w miejscowości Komorów 

Gmina Syców” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” poddziałanie „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej 

infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” dla operacji 

typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. 

 

Środowisko  

W roku ubiegłym wpłynęło 81 zgłoszeń o usunięcie drzew od osób fizycznych i 114 

wniosków skierowanych do innych organów. Wydano 37 decyzji na usunięcie drzew. 

W 2021 roku zostało przeprowadzonych 11 kontroli nieruchomości pod kątem spalania 

odpadów. W ramach realizowanych zadań wydaliśmy 48 decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

Do  Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków  wprowadzonych zostało  417 

deklaracji. Deklaracje zawierają informacje na temat źródła ogrzewania budynku, klasy kotła 

oraz  stosowanego paliwa.  

 

W 2021 roku zostało podpisanych 156 umów na dofinansowanie kosztów wymiany źródła 

ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta i Gminy Syców, z czego 130 

inwestorów zrealizowało inwestycje i otrzymało dofinansowanie. W sumie kwota 

wypłaconych dotacji wynosiła 368 811,62 zł  

 

W 2021 roku zostało podpisanych 7 umów na dofinansowanie kosztów budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Syców. Zrealizowano 

wszystkie inwestycje.  Inwestorzy, którzy złożyli wniosek o wypłatę dotacji otrzymali 

maksymalne dofinansowanie w wysokości 3000 zł. Całkowita kwota dofinansowania: 21 

000 zł. 
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W roku ubiegłym został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu  

„Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w 

celu zwiększenia efektywności energetycznej jej mieszkańców” . Całkowita wartość 

Projektu po zawarciu Aneksu wynosi 2 715 583,50 zł. Pozwoliło ta na zawarcie kolejnych 

umów z Grantobiorcami. W sumie w ramach Projektu podpisanych zostało 68 umów  

o dofinansowanie wymiany źródła ogrzewania oraz instalacje OZE.  

 

Na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w Urzędzie Miasta i Gminy Syców uruchomiony został 

gminny punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi  

W 2021 r. system gospodarki odpadami w Gminie Syców  oparty był na uchwałach z lat 

poprzednich i obejmował nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości mieszane,                      

na których powstają odpady komunalne. Kontynuowano program ulgi w opłacie za odbiór                 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla właścicieli budynków mieszkalnych 

kompostujących bioodpady w przydomowych kompostowniach. Sposób i częstotliwość 

odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 

odpadami odbywał się zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości                          

i porządku na terenie Gminy Syców. W 2021 roku z nieruchomości, objętych gminnym 

systemem gospodarowania odpadami odebrano 7 855,569 Mg odpadów. 

 
 

Fundusz Sołecki 
W ramach funduszu sołeckiego w roku ubiegłym zrealizowano: 

1) instalację fotowoltaiczną na budynku świetlicy wiejskiej w m. Biskupice; 

2) dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku sportowo – rekreacyjnego w 

Gaszowicach  (część wydatków z funduszu sołeckiego, a część poza funduszem); 

3) rozbudowę placu zabaw w m. Komorów  (część wydatków z funduszu sołeckiego, a część 

poza funduszem) 

4) ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami przy  świetlicy wiejskiej w m. Stradomia 

Wierzchnia (część wydatków z funduszu sołeckiego, a część poza funduszem); 

5) wykonanie jednej studni chłonnej przy  świetlicy wiejskiej w m. Stradomia; 

6) wykonanie 74 m ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Stradomii Wierzchniej; 

7) wykonanie lekkiej konstrukcji stalowej przy świetlicy wiejskiej w Stradomii Wierzchniej; 

8) zakup dmuchanej zjeżdżalni na stan sołectwa Szczodrów; 
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Promocja Gminy 
 

Działania promocyjne w 2021 roku skupiły się przede wszystkim na silnej ekspozycji marki 

Sycowa na tle województwa dolnośląskiego i całego kraju. Szereg podjętych działań miał na 

celu widoczne podniesienie atrakcyjności regionu i jego rozpoznawalności. Organizacja 

pierwszego w historii cyklu triatlonowego, która okazała się wielkim sukcesem, pozwoliła 

zaprezentować na wielką skalę atrakcyjność turystyczną Gminy, jej bogatą historię i walory. 

Dodatkowo silna zewnętrzna reklama sprawiła, że Syców przestał być anonimowy na tle 

województwa. Gmina Syców jest gotowa do intensywnej kampanii promocyjnej w 2022 roku 

(udział w targach, ekspozycjach, wydarzeniach turystyczno- promocyjnych). 

 

  

Bezpieczeństwo 
 

Ochotnicze Straże Pożarne 

Na terenie gminy Syców funkcjonowało 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych:                        

OSP Drołtowice (włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego), OSP 

Stradomia Wierzchnia, OSP Syców, OSP Działosza, OSP Zawada oraz OSP Szczodrów. 

Jednostki dysponowały samochodami gaśniczymi, średnimi (Drołtowice, Stradomia 

Wierzchnia, Syców, Zawada), lekkimi (Działosza, Szczodrów) oraz samochodem 

gospodarczym i operacyjnym. Ponad to na ich wyposażeniu znajdował  się niezbędny sprzęt 

do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczo- gaśniczych. Strażacy OSP brali udział                           

w akcjach związanych z walką z pożarami, miejscowymi zagrożeniami, usuwaniem skutków 

nawałnic i silnych wiatrów, zabezpieczeniem lokalnych wydarzeń oraz podczas działań 

związanych z walką z COVID. 

 

W roku 2021 na działalność jednostek OSP wydatkowano łącznie 239 027,28 zł (w tym 

26 816,70 zł w ramach rezerw 

 

Ze względu na trwającą epidemię wirusa SARS-CoV2 działania strażaków OSP  

w dużej mierze skupiły się na zadaniach związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania 

się koronawirusa: udział w akcji informacyjno- profilaktycznej, pomoc w zorganizowaniu 

Punktu Szczepień Powszechnych na hali MOSiR w Sycowie, prowadzenie kampanii 

społecznych, pomoc mieszkańcom w dotarciu do punktów szczepień. 

 

Dodatkowo jednostka OSP Syców włączyła się do ogólnopolskiego programu „SzczepimySię 

z OSP” zdobywając 116 miejsce w rankingu ogólnopolskim (16 miejsce w województwie 

dolnośląskim) i tym samym zdobywając 11 040,00 zł na dowolny cel związany                                   

z działalnością jednostki. 
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Państwowa Straż Pożarna 

W 2021 roku Gmina Syców wsparła działania Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej 

Straży Pożarnej w Sycowie poprzez zakup profesjonalnej pralnicy do ubrań specjalnych, 

która będzie jednocześnie służyła strażakom OSP gminy Syców, o wartości 32 799,91 zł oraz 

zakup doposażenia salki edukacyjnej „Ognik” zlokalizowanej na terenie JRG PSP w Sycowie 

o łącznej wartości 7 200,00 zł. Salka będzie służyła edukacji w zakresie tematyki 

przeciwpożarowej dzieci i młodzieży. 

 

Policja 

W  roku ubiegłym Gmina Syców wsparła działania policji poprzez przekazanie 55 000,00 zł 

dotacji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowania zakupu radiowozu 

oznakowanego klasy C z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sycowie.  

 

Zarządzanie Kryzysowe i walka z epidemią 

Zarządzanie kryzysowe w 2021 roku to przede wszystkim akcja szczepień przeciwko 

COVID-19 w ramach rządowego programu „SzczepimySię” oraz szereg działań mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy podczas stale panującej epidemii. 

W okresie letnim przez gminę Syców przeszła nawałnica o znamionach trąby powietrznej 

wyrządzając ogromne szkody i straty w rolnictwie, uszkadzając przy tym liczne dachy, 

elementy infrastruktury. Najbardziej poszkodowane zostały miejscowości: Biskupice, 

Działosza, Zawada, Wielowieś, Święty Marek i Komorów. Niektóre z nich pozostawały bez 

dostępu do energii elektrycznej przez kilka dni. W związku z ciężką sytuacją na terenie 

gminy, w dniu 29 lipca 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Syców zwołał w trybie 

natychmiastowym posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu 

określenia priorytetów prowadzenia działań ratowniczych. Akcje ratownicze na terenie gminy 

trwały ponad tydzień ze względu na ogromną, niszczycielską skalę zjawiska. 

 

 

Sport, Rekreacja, Turystyka 

Na infrastrukturę sportową w Gminie składały się:   

1) hala sportowa (1400 m2, taraflex) z trybunami na 300 osób, a w tym: 3 boiska do gier 

zespołowych, siłownia, sala fitness, zaplecze socjalno-biurowe i punkt gastronomiczny, 

parking; 

2) stadion sportowy zawierający wielofunkcyjny budynek biurowo-socjalny z szatniami, 

pralnią, natryskami, boisko trawiaste okolone bieżnią żużlowa, zadaszoną trybunę                           

z siedziskami na 150 miejsc, dwie skocznie w dal; 

3) kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią przy ulicy Komorowskiej: dwa boiska do 

kosza/tenisa ziemnego lub jedno do piłki ręcznej; 

4) kompleks basenowy rekreacyjno-wypoczynkowy, zawierający: nieckę basenową                        

o wymiarach 50mx20m, boisko do piłki siatkowej plażowej, basenowy budynek 

techniczno-sanitarny, brodzik dla dzieci ze stacją uzdatniania wody, mini plac zabaw dla 

dzieci, dmuchany tor przeszkód w niecce basenowej; 
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5) kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią „Orlik”, w tym: boisko do gry w piłkę nożną o 

wymiarach 30x62 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do gry w 

piłkę koszykową oraz siatkową o wymiarach 19,1 m x 32, 1 m z nawierzchnią 

poliuretanową, budynek sanitarno-szatniowy; 

6) skate-park - specjalny tor o powierzchni 525 m² przeznaczony do uprawiania sportów 

ekstremalnych takich jak jazda na deskorolce, BMX czy wyczynowa jazda na rolkach. 

Nieczynny ze względów technicznych od września 2021 - do odwołania; 

7) tory do gry w Boule wymiary każdego z torów 4 x 15m; 

8) kąpielisko nad Zalewem w Stradomi Wierzchniej z rekreacyjną infrastrukturą 

towarzyszącą: boiska do piłki nożnej i siatkówki plażowej, boisko do piłki koszykowej, 

drewniany wigwam i 4 drewniane kioski stanowiące punkty gastronomiczne, wiaty 

wypoczynkowe szt. 10, linowy plac zabaw i piaskownica, wypożyczalnia rowerów 

wodnych i  kajaków oraz pomost do cumowania sprzętu wodnego, pole campingowe z 

umywalnią polową z podgrzewaczem solarnym. 

 

Realizowane działania, organizowane zawody wpisywały się w realizację  Strategii 

Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030: 

4.1.2. inwestycje i modernizacje infrastruktury technicznej i turystyczno-rekreacyjnej                          

na Kąpielisku Stradomia 

4.1.4 organizacja ponadlokalnych imprez sportowych Garmin Iron Triathlon Syców                                 

i Eliminacje do Pucharu Polski w Siatkówce Plażowej 

7.1.1. modernizacje na terenie Basenu Miejskiego 

7.3.1-3 organizacja  imprez sportowo-rekreacyjnych upowszechniających sport i rekreację, 

szczególnie wśród seniorów 

7.4.2. wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych zajmujących się sportem i rekreacją 

ruchową w ramach współorganizacji imprez sportowo-rekreacyjnych 

10.5.3. prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych, w szczególności wśród dzieci, młodzieży w ramach programu „Sportowa 

Gmina” 

 

Turystyka w Gminie Syców w roku 2021 

W roku 2021 na turystyce nadal mocno odbijała się sytuacja epidemiologiczna związana                     

z COVID-19. Turyści oraz mieszkańcy bardzo chętnie spędzali czas na świeżym powietrzu 

odwiedzając Zalew w Stradomi, Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka, czy Park 

Miejski w Sycowie. Chętnie uprawiali aktywności sportowe: bieganie, wypoczynek nad 

wodą, pływanie, jazdy rowerem, treningi do triathlonu i wiele innych.   

Urząd Miasta i Gminy w Sycowie promował swoje atrakcje turystyczne, korzystając z 

różnych kanałów komunikacyjnych. Rozpoznawalność miejsca, Gminy i jej atrakcji, wzrosła 

znacznie, przyciągając turystów z Polski (podróżujących kamperami, wypoczywających w 

okresie wakacyjnym z wykorzystaniem tutejszej bazy noclegowej i in.). 
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Dużym wsparciem w promowaniu i podejmowaniu działań turystycznych była dobra 

współpraca z instytucjami: Dolnośląską Organizacją Turystyczną, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Dolnośląskiego. 

Turyści poszukują informacji w mediach społecznościowych. Dlatego regularnie i atrakcyjnie 

informujemy o wydarzeniach oraz ciekawych miejscach do zobaczenia w Sycowie i gminie 

na profilu Syców – Oficjalny profil miasta. Również na stronie internetowej www.sycow.pl 

znajdują się aktualizowane informacje dla turysty. 

Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim WD informacje o Gminie Syców                                  

są zamieszczane na Geoportalu Dolny Śląsk (www.geoportal.dolnyslask.pl) m.in. nt. 

kościelnej wieży widokowej. 

Atrakcyjność turystyczna Gminy Syców jest coraz większa. Turyści doceniają różnorodność, 

naturalność, ciszę i spokój. Chętnie poznają walory historyczne i przyrodnicze. 

Bardzo dużą popularnością cieszył się Zalew Stradomia. Szczególnie dużo osób spędzało 

wakacje na polu namiotowym. Duże zainteresowanie było także ze strony turystów 

podróżujących kamperami. 

Gmina Syców to region obfitujący w tereny zielone, zadrzewienia, lasy i parki, ale także w 

łąki i pola uprawne. Przyrodę cechuje duża bioróżnorodność i bogactwo gatunków roślin i 

zwierząt. Gmina położona jest na obszarze Leśnego Kompleksu Promocyjnego ”Lasy 

Rychtalskie” słynącego z cennej populacji sosny pospolitej (ekotyp tzw. sosny rychtalskiej o 

udowodnionych naukowo unikatowych walorach genetycznych). 

Na terenie Gminy Syców znajduje się jeden z trzech użytków ekologicznych Nadleśnictwa 

Syców: „Storczyk”, którego celem ochrony jest zachowanie licznych stanowisk storczyka 

szerokolistnego (Dactylorhiza majalis) i storczyka krwistego (Orchis incarnata). Północna 

część gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Ostrzeszowskie i 

Kotlina Odolanowska”.  

Duża lesistość to ogromny atut Gminy Syców. Dlatego praktycznie w każdej części tego 

obszaru znajdują się miejsca idealne do wypoczynku i aktywnego spędzania czasu na łonie 

natury. Lasy bogate są w jagody oraz grzyby.  Z kolei na północnym – wschodzie gminy, w 

miejscowości Wioska, znajduje się piękny 32- hektarowy Staw Rybata (lokalnie nazywany 

„Kukułką”) należący do prywatnego Gospodarstwa Rybackiego Królewskiego – Rybin. Ten 

staw i tereny wokół niego, to idealne miejsce do wypoczynku na łonie przyrody, ale też 

aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Właściciele nie ograniczają wjazdu na ten teren. 

Spotkać tu można różne gatunki dzikiego ptactwa, jak żurawie, czaple czy czarne bociany. 

Corocznie odławia się w stawie karpie, amury, tołpygi, szczupaki i sumy. Nieco wyżej na 

północ, w kierunku na Rybin (już w województwie Wielkopolskim) jest jeszcze większy, bo 

92 – hektarowy, Staw Mikołaj, należący również do tego Gospodarstwa. Niewiele jest miejsc 

dorównujących urodą tej okolicy – cisza, spokój…raj ornitologiczny.  
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Program i realizacja programu współpracy Gminy 

Syców z organizacjami pozarządowymi 
 

Program współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zwany dalej „Programem” 

został przyjęty przez Radę Miejską w Sycowie Uchwałą nr XXVII/227/2020 dnia                              

26 listopada  2020 r.   

Cel Programu  

Celem programu było budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą i organizacjami, służącemu 

zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej                            

w rozwiązywaniu problemów lokalnych. 

Współpraca finansowa i niefinansowa 

Współpraca pomiędzy Gminą Syców a organizacjami odbywała się na zasadach: 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji                              

i jawności. Współpraca ta miała charakter finansowy i pozafinansowy.  

Współpraca finansowa polegała na udzielaniu organizacjom dotacji na realizację zadań 

publicznych w formie wspierania wykonywania zadań własnych z udzieleniem dotacji na 

dofinansowanie ich realizacji. 

 

Współpraca pozafinansowa odbywała się w szczególności w następujących formach: 

1) Przekazywaniu organizacjom materiałów promocyjnych miasta. 

2) Wspieranie organizacji w zakresie udostępniania pomieszczeń. 

3) Udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji konkursowych 

celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert. 

4) Pomocy merytorycznej pracowników Urzędu przy wypełnianiu ofert realizacji zadania 

publicznego (tłumaczenie sposobu wypełniania oferty i sprawozdań) oraz prawidłowego 

rozliczenia z realizowanych zadań.  

5) Promocji działalności podmiotów poprzez umieszczanie informacji o podejmowanych 

działaniach na stronie internetowej Miasta i Gminy Syców.  

6) Przekazywanie informacji organizacjom o planowanych szkoleniach i konkursach 

organizowanych przez różne instytucje.  

7) Udzielaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Syców honorowego patronatu istotnym 

wydarzeniom. 

8) Konsultowanie, zgodnie z uchwałą nr LVI/286/2010 z dnia 30 września 2010 r., 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 

organizacji.  

9) Niesienie pomocy w przygotowaniu oferty oraz w prawidłowym złożeniu sprawozdania z 

wykonania zadania publicznego – teleporady, konsultacje mailowe, spotkania w urzędzie. 

 

Zlecanie realizacji zadań publicznych 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r. zlecono 

realizację zadań publicznych z zastosowaniem: 
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1) trybu konkursowego,  

2) trybu pozakonkursowego (tzw. mały grant).  

 

W celu wyłonienia realizatorów zadań publicznych w 2021 r. ogłoszono konkursy ofert:. 

1. Złożono  łącznie 33 ofert, w tym: 

1) w trybie konkursowym: 26  ofert 

2) w trybie pozakonkursowym: 7 ofert 

2.  Podpisano 33 umów na realizację zadań publicznych w tym: 

1)   w trybie konkursowym: 26 umowy 

2)   w trybie pozakonkursowym: 7 umowy 

3. Udzielono dotacji na łączną kwotę: 337 000,00 zł 

1) w trybie konkursowym: 309 500,00 zł 

2) w trybie pozakonkursowym: 27 500,00 zł 

Z dotacji skorzystało 22 stowarzyszenia 

 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Syców                       

na lata  2020 – 2030 
Podejmowane przez Burmistrza działania w roku ubiegłym wpisywała się w realizację celów 

wskazanych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020 – 2030. 

 

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Sycowie  

 
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Sycowie za rok 2021 

 

Nr 

sesji 

Nr uchwały Zakres uchwały Komórka 

merytoryczna  

Publikacja w dzienniku 

Urzędowym 

województwa 

dolnośląskiego  

X
X

IX
/2

0
2

0
 

2
8

 s
ty

cz
n

ia
 2

0
2

1
r.

 

XXIX/251/2021 w sprawie uchwalenia planów 

pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Sycowie na rok 2021. 

RM  

XXIX/252/2021 w sprawie zgłoszenia oferty 

kandydata do konkursu na 

pozaetatowego członka Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej 

we Wrocławiu – z miejscem 

pracy w Zespole Zamiejscowym 

w Legnicy. 

RM  

XXIX/253/2021 w sprawie przyjęcia Gminnej 

Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Gminy 

Syców na lata 2021 - 2026. 

SS  

XXIX/254/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy najmu na czas 

nieokreślony części 

nieruchomości będącej w trwałym 

zarządzie Szkoły Podstawowej w 

Drołtowicach. 

GN  



25 
 

XXIX/255/2021 w sprawie wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i 

kanalizacyjnych na lata 2021 – 

2024 będących w posiadaniu 

Sycowskiej Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. 

SGK  

XXIX/256/2021 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. 

ITI  

XXIX/257/2021 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na dokumentację 

projektową budowy chodnika w 

m. Wojciechowo-Zawada. 

ITI  

XXIX/258/2021 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. 

FN  

XXIX/259/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXIX/260/2021 

 

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku 

w sprawie transmisji posiedzeń 

komisji Rady Miejskiej w 

Sycowie. 

RM  

XXIX/261/2021 w sprawie wygaśnięcia mandatu 

radnego. 

RM  

X
X

X
/2

0
2

1
 

2
5

 l
u

te
g

o
 2

0
2
1

r.
 

XXX/262/2021 w sprawie zasad, trybu udzielania 

i sposobu rozliczania dotacji 

celowej na dofinansowanie 

kosztów budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Syców. 

GOS Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 1298 z 

dnia 15.03.2021 

XXX/263/2021 w sprawie uchwalenia 

Aktualizacji Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy 

Syców. 

GOS  

XXX/264/2021 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. 

FN  

XXX/265/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXX/266/2021 w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu geodezyjnego 

Stradomia Wierzchnia (część II). 

GN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 1299 z 

dnia 15.03.2021 

XXX/267/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. RM  
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XXX/268/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. RM  

XXX/269/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji. RM  

XXX/270/2021 w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu 

skargi na Uchwałę nr 

XXIX/261/2021 Rady Miejskiej  

w Sycowie z dnia 28 stycznia 

2021 r. w sprawie wygaśnięcia 

mandatu oraz wniesienia 

odpowiedzi na skargę. 

RM  

X
X

X
I/

2
0

2
1

 

2
5

 m
a

rc
a

 2
0

2
1

 r
. 

XXXI/271/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania 

z działalności Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sycowie za 2020 

rok. 

MGOPS  

XXXI/272/2021 w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Gminy 

Syców. 

GN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 1949 z 

dnia 20.04.2021 

XXXI/273/2021 w sprawie przyjęcia „Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy 

Syców na lata 2021-2024 z 

perspektywą na lata 2025-2028” 

GOS  

XXXI/274/2021 w sprawie przedłużenia terminów 

płatności rat podatku od 

nieruchomości wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku 

z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19. 

 

FN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 1699 z 

dnia 07.04.2021 

XXXI/275/2021 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. 

FN  

XXXI/276/2021 w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXXI/277/2021 w sprawie emisji obligacji 

komunalnych. 

FN  

XXXI/278/2021 w sprawie określenia programu 

opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt na terenie 

Miasta i Gminy Syców w 2021 r. 

ITI Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 1700 z 

dnia 07.04.2021 

XXXI/279/2021 w sprawie wyrażenia woli 

przystąpienia Gminy Syców do 

programu „Odnowa Dolnośląskiej 

Wsi” w województwie 

dolnośląskim. 

ITI  

X
X

X
II

/2
0

2
1
 

2
9

 k
w

ie
tn

ia
 

2
0

2
1

 r
. 

XXXII/280/202

1 

w sprawie zwolnienia i zwrotu 

części opłaty za korzystanie z 

zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, należnej w 2021r. 

SS Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 2335 z 

dnia 13.05.2021 

XXXII/281/202

1 

w sprawie wykazu kąpielisk na 

obszarze miasta i gminy Syców w 

ITI Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 2336 z 
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2021 roku. dnia 13.05.2021 

XXXII/282/202

1 

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. 

FN  

XXXII/283/202

1 

w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXXII/284/202

1 

w sprawie rozpatrzenia petycji. RM  

X
X

X
II

I/
2

0
2

1
 

2
7

 m
a

ja
 2

0
2
1

 r
. 

XXXIII/285/20

21 

w sprawie zatwierdzenia rocznego 

sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „Przychodnia” w 

Sycowie za 2020 rok. 

SPZOZ  

XXXIII/286/20

21 

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. 

FN  

XXXIII/287/20

21 

w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXXIII/288/20

21 

w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi 

Oleśnickiemu w roku 2021. 

FN  

XXXIII/289/20

21 

w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na zadanie 

wykonania dokumentacji 

projektowej dla inwestycji 

„Przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 449 w zakresie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego w m. Syców 

wraz z budową kanalizacji 

deszczowej przy ul. Kaliskiej – 

etap II (do dyskontu)”. 

ITI  

 XXXIII/290/20

21 

zmieniająca uchwałę nr 

V/30/2015 Rady Miejskiej w 

Sycowie z dnia 26 lutego2015 r., 

w sprawie określenia zasad 

udzielenia dotacji na 

sfinansowanie prac 

konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót 

budowlanych przy zabytkach 

wpisanych do rejestru. 

ITI Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 2768 z 

dnia 09.06.2021 

X
X

X
IV

/2
0

2
1

 

2
9

 c
z
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w
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 2
0

2
1

 r
. 

XXXIV/291/20

21 

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Syców wotum zaufania. 

RM  

XXXIV/292/20

21 

w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego za rok 

2020; 

RM  

XXXIV/293/20

21 

w sprawie udzielenia 

Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Syców absolutorium z wykonania 

budżetu za 2020 rok. 

RM  

XXXIV/294/20

21 

w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej 

FN  
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w Sycowie z dnia 21 grudnia 

2020 roku w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Miasta i 

Gminy Syców. 

XXXIV/295/20

21 

w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXXIV/296/20

21 

w sprawie zwolnienia 

samorządowego zakładu 

budżetowego- Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Sycowie z obowiązku wpłaty 

nadwyżki środków obrotowych 

do budżetu Gminy Syców. 

FN  

XXXIV/297/20

21 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu geodezyjnego 

Biskupice. 

GN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 3470 z 

dnia 14.07.2021 

XXXIV/298/20

21 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu geodezyjnego 

Drołtowice. 

GN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 3471 z 

dnia 14.07.2021 

XXXIV/299/20

21 

w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obrębu geodezyjnego Zawada. 

GN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 3472 z 

dnia 14.07.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXIV/300/20

21 

w sprawie wzoru wniosku o 

przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

 

 

GN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 3167 z 

dnia 30.06.2021 

XXXIV/301/20

21 

 

w sprawie nadania Statutu 

Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sycowie. 

MGOPS Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 3473 z 

dnia 14.07.2021 

XXXIV/302/20

21 

w sprawie przyjęcia zadania 

własnego Powiatu Oleśnickiego 

związanego z utrzymaniem 

czystości i porządku w pasie dróg 

powiatowych zlokalizowanych na 

terenie Gminy Syców. 

ITI  

XXXIV/303/20

21 

w sprawie przyjęcia projektu 

Regulaminu dostarczania wody i 

odprowadzania ścieków na terenie 

gminy Syców i przekazania go do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu. 

GOS  

XXXIV/304/20

21 

w sprawie przekazania petycji 

według właściwości. 

RM  

X
X

X
V
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1
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2
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XXXV/305/202

1 

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. 

ITI  

XXXV/306/202 w sprawie zmiany uchwały w ITI  
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1 sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na dokumentację 

projektową budowy chodnika w 

m. Wojciechowo-Zawada. 

XXXV/307/202

1 

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”. 

ITI  

 XXXV/310/202

1 

w sprawie nadania nazw ulic na 

terenie miejscowości Wioska. 

GN Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 4261 z 

dnia 16.09.2021 

XXXV/311/202

1 

w sprawie uchwalenia 

Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na 

terenie gminy Syców. 

GOS Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 4262 z 

dnia 16.09.2021 

XXXV/312/202

1 

w sprawie określenia średniej 

ceny jednostki paliwa w Gminie 

Syców na rok szkolny 2021/2022. 

GOS Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 4263 z 

dnia 16.09.2021 

XXXV/313/202

1 

zmieniająca 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. 

CUW Dz. Urz. Woj. Dol. z 

2021r., poz. 4264 z 

dnia 16.09.2021 

XXXV/314/202

1 

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. 

FN  

XXXV/315/202

1 

w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

 

FN  

XXXVII/320/20

21 

w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie porozumienia 

międzygminnego z Gminą 

Bierutów. 

ITI  

XXXVII/321/20

21 

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. 

OR Dz.Urz.Woj.Dol. z 

2021r., poz.5118 z dnia 

09.11.2021r. 

XXXVII/322/20

21 

zmieniająca uchwałę nr 

XVI/130/2019 Rady Miejskiej w 

Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie szczegółowego 

GOS Dz.Urz.Woj.Dol. z 

2021r., poz.5119 z dnia 

09.11.2021r. 



30 
 

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. 

XXXVII/327/20

21 

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”. 

ITI  

XXXVII/328/20

21 

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”. 

ITI  

XXXVII/329/20

21 

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. 

FN  

XXXVII/330/20

21 

w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  
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XXXVIII/331/2

021 

w sprawie likwidacji Filii 

Bibliotecznych w Drołtowicach i 

Stradomi Wierzchniej Biblioteki 

Publicznej w Sycowie 

wchodzącej w skład Centrum 

Kultury w Sycowie oraz zmiany 

statutu. 

CK Dz.Urz.Woj.Dol. z 

2021r., poz.5756 z dnia 

07.12.2021r. 

XXXVIII/332/2

021 

w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od 

nieruchomości. 

GN Dz.Urz.Woj.Dol. z 

2021r., poz.5757 z dnia 

07.12.2021r. 

XXXVIII/333/2

021 

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”. 

ITI  

XXXVIII/334/2 w sprawie zmiany uchwały nr FN  
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021 XXVIII/248/2020 Rady Miejskiej 

w Sycowie z dnia 21 grudnia 

2020 roku w sprawie wieloletniej 

prognozy finansowej Miasta i 

Gminy Syców. 

XXXVIII/335/2

021 

w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXXVIII/336/2

021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności 

gruntowej przejazdu i przechodu 

na działce nr 289/1 AM 3 obręb 

Stradomia Wierzchnia.  

GN  

XXXVIII/337/2

021 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

dla obszarów położonych w 

obrębach Działosza, Komorów, 

Nowy Dwór, Stradomia 

Wierzchnia, Ślizów, Syców, 

Wielowieś. 

GN  

XXXVIII/338/2

021 

w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Syców. 

GN  

XXXVIII/339/2

021 

w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne przekazanie 

nieruchomości na rzecz Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa z przeznaczeniem na 

cele publiczne. 

GN  

XXXVIII/340/2

021 

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. 

GOS Dz.Urz.Woj.Dol. z 

2021r., poz.5758 z dnia 

07.12.2021r. 

XXXVIII/341/2

021 

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. 

GOS Dz.Urz.Woj.Dol. z 

2021r., poz.5759 z dnia 

07.12.2021r. 

XXXVIII/342/2

021 

w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Gminy Syców z 

organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego 

na rok 2022. 

SS  

XXXVIII/343/2

021 

w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2022 rok. 

SS  

XXXVIII/344/2 w sprawie przyjęcia Gminnego SS  
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021 Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2022. 

XXXVIII/345/2

021 

w sprawie wynagrodzenia 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Syców.  

RM  

XXXVIII/346/2

021 

w sprawie ustalenia wysokości 

diet radnych Rady Miejskiej w 

Sycowie. 

RM  
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XXXIX/347/20

21 

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. 

FN  

XXXIX/348/20

21 

w sprawie zmiany budżetu Miasta 

i Gminy Syców na rok 2021. 

FN  

XXXIX/349/20

21 

w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi z 

dochodów własnych 

niepochodzących z pobranej 

opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

GOS  

 XL/353/2021 w sprawie ustalenia stawek 

jednostkowych dotacji 

przedmiotowej dla Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Sycowie na rok 2022. 

FN  

XL/354/2021 w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy 

Syców na lata 2022 – 2031. 

FN  

XL/355/2021 w sprawie budżetu Miasta i 

Gminy Syców na rok 2022. 

FN  

XL/356/2021 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na zadanie pn. 

Przebudowa drogi wojewódzkiej 

nr 448 w zakresie budowy 

chodnika w m. Wojciechowo - 

Zawada wraz z budową 

kanalizacji deszczowej - etap II - 

część I. 

ITI  

XL/357/2021 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla 

zadania p.n.: Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 448 w zakresie 

budowy chodnika w m. 

Wojciechowo-Zawada wraz z 

budową kanalizacji deszczowej – 

etap II. 
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. XL/358/2021 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy 

ITI  
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rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla 

zadanie pn. Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 448 na terenie 

Gminy Syców w zakresie budowy 

chodnika wraz z częściową 

kanalizacją deszczową w m. 

Drołtowice - etap I. 

XL/359/2021 w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego w celu realizacji 

zadania pn. ”Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 449 w zakresie 

budowy ciągu pieszo-rowerowego 

w m. Syców wraz budową 

kanalizacji deszczowej przy ul. 

Kaliskiej”. 

ITI  

XL/360/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXIII/289/2021 z dnia 

27.05.2021 r. w sprawie 

udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Dolnośląskiego na 

zadanie wykonania dokumentacji 

projektowej dla inwestycji 

„Przebudowy drogi wojewódzkiej 

nr 449 w zakresie budowy ciągu 

pieszo-rowerowego w m. Syców 

wraz z budową kanalizacji 

deszczowej przy ul. Kaliskiej – 

etap II (do dyskontu)”. 

 

 

ITI  

XL/361/2021 w sprawie zatwierdzenia 

Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Drołtowice. 

ITI  

XL/362/2021 w sprawie zatwierdzenia 

Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Stradomia Wierzchnia. 

ITI  

XL/363/2021 w sprawie zatwierdzenia 

Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Komorów. 

ITI  

XL/364/2021 w sprawie zatwierdzenia 

Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi 

Wioska. 

ITI  

 XL/365/2021 w sprawie powołania Rady 

Społecznej w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej „Przychodnia” w 

Sycowie. 

RM  

XL/366/2021 w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Miejskiej w Sycowie na 

2022 rok. 

RM  

 

Burmistrz będący organem wykonawczym Gminy zrealizował uchwały Rady Miejskiej                          

w Sycowie przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu Miast i Gminy w Sycowie                                

i jednostek organizacyjnych Gminy. Wykonanie przedstawia się następująco: 

• wydział Finansowy –  27 uchwał  
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• wydziału Inwestycji i infrastruktury Technicznej – 24 uchwały  

• wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska – 10 uchwał 

• wydział Gospodarki Nieruchomościami – 25  uchwał  

• wydział Organizacyjny - 1 uchwała 

• Samodzielne Stanowisko ds. Społecznych –  5 uchwał 

• Centrum Usług Wspólnych w Sycowie – 1 uchwała 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie – 2 uchwały  

• Centrum Kultury w Sycowie – 1 uchwała 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia" – 1 uchwała  

 

Pozostałe uchwały zostały zrealizowane przez Radę Miejską w Sycowie   

  

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

Dariusz Maniak  


