
UCHWAŁA NR XLV/397/2022 
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie petycji. 

Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 2 ust.1, ust.2 pkt 1, ust. 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870 ze zm.) z przywołaniem art. 7, art. 18 i 18 b ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), Rada Miejska w Sycowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Udziela się odpowiedzi na petycję z dnia 30 stycznia 2022 r. przekazanej przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Syców do rozpatrzenia wg. kompetencji w zakresie pkt 4 i 8 stanowiące załącznik do niniejszej 
uchwały 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Sycowie 

 
 

Robert Dziergwa 
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Załącznik do Uchwała nr XLV/397/2022  

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 31 marca 2022 r. 

 

 

Ad.4 

Rada Miejska w Sycowie zgodnie z art. 15 ustawy o samorządzie gminnym jest organem 

stanowiącym i kontrolnym w gminie. Art.18a w.w. ustawy wskazuje, że Rada Miejska kontroluje 

działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 

gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Rada Miejska w Sycowie nie sprawuje roli 

nadrzędnej nad Burmistrzem. W roku  bieżącym Komisja Rewizyjna realizuje plan pracy 

wynikający z uchwały nr XLII/368/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2022.  

Uchwałą nr XLIII/386/2022 z dnia 24.02.2022 r. zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie 

kontroli wyjaśniającej, w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania administracyjnego 

w sprawie wniosku EMKA S.A. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu do odzysku energii z odpadów o wydajności 400 kg/h na 

działce nr 13/3 obręb Syców w m. Syców, gmina Syców”. 

 

Ad.8  

Rada Miejska w Sycowie w dniu 25 listopada 2021 r. przyjęła uchwałę Nr XXXVIII/338/2021                            

w sprawie zmiany Studium. Zmiana Studium dot. 6 obszarów na terenie miasta i gminy Syców,                        

w tym również działki 13/4 am.6. W dniu 24 lutego 2022 r. Rada Miejska w Sycowie przyjęła 

uchwałę Nr XLIII/382/2022 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/338/2021 z dnia 

25.11.2021 r. Zmiana dotyczy usunięcia z procedowanej uchwały obszaru działki 13/4 am.6  
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