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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 
Na terenie Miasta i Gmina Syców zamieszkiwało na ostatni dzień 2020 roku 16.285  osób,                      

z tego na terenie  miasto  10 045 i terenie gminy 6 240 (odpowiednio w roku 2019 – 16.353, 

10.118, 6.235) 
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W roku ubiegłym urodziło się 152  dzieci (80  dziewczynek  i 72  chłopców). 

Zarejestrowaliśmy 191 aktów  zgonów mieszkańców Gminy. Tym samym w roku 2020 

mieliśmy ujemny przyrost naturalny.  

Związek małżeński został zawarty przez 112  par (62 śluby cywilne i 50 ślubów  

wyznaniowych) 

Pandemia covid-19 spowodowała, że analogicznie do roku 2019  zawarto mniej  ślubów 

wyznaniowych , a większą ilość  ślubów cywilnych. Ta sytuacja spowodowana  była  faktem  

wprowadzenia ograniczeń  zgromadzeń uroczystości,  później zakazu organizowania 

zgromadzeń i wszelkich  uroczystości. 

Dla 35 par małżeńskich, którzy obchodzili Złote Gody, czyli 50 rocznicę ślubu  wystąpiono                   

z wnioskiem o nadanie odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie. Tym parom wysłano listy 

gratulacyjne z życzeniami, jednak sytuacja pandemii spowodowała opóźnienie w otrzymaniu 

tych odznaczeń. 7 par obchodziło w naszej gminie Diamentowe Gody, czyli 60 rocznicę ślubu, 

oraz 59 par  małżeńskich  obchodziło Srebrny  Jubileusz  małżeństwa. Wszystkim tym parom 

również wysłano  listy  gratulacyjne  z najlepszymi życzeniami. 

W roku ubiegłym zrejestrowaliśmy 47  rozwodów. 
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Finanse Gminy 
Budżet Miasta i Gminy na rok 2020 przyjęty został uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie 

nr XVI/124/2019, w dniu 21 grudnia 2019 r. Rada Miejska zmieniała budżet na rok 2020 

dwunastokrotnie. Plan budżetu po zmianach oraz wykonanie budżetu zaprezentowano 

w poniżej tabeli. 

BUDŻET 2020 
Plan 

 po zmianach 
Wykonanie 

%  

wykonania 

I. DOCHODY 85 886 686,95 84 770 299,70 98,7 

  Dochody bieżące 78 606 008,70 78 384 108,77 99,7 

 Dochody majątkowe 7 280 678,25 6 386 190,93 87,7 

II. PRZYCHODY 9 838 631,77 8 888 237,05 90,3 

OGÓŁEM (I+II) 95 725 318,72 93 658 536,75 97,8 

III.WYDATKI 91 125 318,72 83 007 409,55 91,1 

  Wydatki bieżące 77 763 673,62 74 171 144,04 95,4 

 Wydatki majątkowe 13 361 645,10 8 836 265,51 66,1 

IV.ROZCHODY 4 600 000,00 4 600 000,00 100,0 

OGÓŁEM (III i IV) 95 725 318,72 87 607 409,55 91,5 

V. Deficyt / Nadwyżka -5 238 631,77 1 762 890,15 10,7 

VI. Nadwyżka  operacyjna 842 335,08 4 212 964,73 500,2 

 

Wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych  na 1 mieszkańca gminy przyjęty do 

obliczania subwencji wyrównawczej na 2020 r. Gminy Syców wyniósł 1607,39 zł.  Średnia 

wartość wskaźnika dla województwa dolnośląskiego wyniosła natomiast 1 874,61 zł.  

Z wyliczeń ministerstwa wynika, że w 2020 roku wskaźnik gminny G dla kraju wyniósł 

1956,15.  

Struktura dochodów o okresie 2018-2020 roku       

  2018 2019 2020 

Dochody ogółem w zł 65 511 908,30 78 608 672,00 84 770 299,70 

1. Dochody własne 31 148 004,87 33 876 335,00 38 578 439,23 

2. Subwencje 13 500 598,00 14 323 669,00 14 404 655,00 

3. Dotacje celowe 20 863 305,43 30 408 668,00 31 87 205,47 
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Struktura dochodów podatkowych 

 2020 

Struktura 

% 

Dochody z podatków 11 289 983,30  

od nieruchomości 9 040 993,37 80,1 

rolnego 900 215,27 8,0 

leśnego 137 662,99 1,2 

od środków transportowych 304 126,79 2,7 

z karty podatkowej 18 422,23 0,2 

od spadków i darowizn 36 062,28 0,3 

podatek od czynności cywilno-prawnych 852 500,37 7,6 

 

Ilość podatników -  2020  

1.  podatek od nieruchomości 3 398 

2.  podatek rolny 3 152 

3.  podatek leśny 13 

4.  podatek od środków transportowych 74 

 

 Podstawowe rodzaje wydatków w roku 2020 kształtowały się następująco 

 

 

Lp. BUDŻET  Plan Wykonanie %  

I WYDATKI BIEŻĄCE 77 763 673,62 74 171 144,04 95,4 

1.1 

Wydatki jednostek budżetowych 48 689 819,32 45 531 604,92 93,5 

wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 
27 043 408,53 25 800 320,40 95,4 

wydatki związane z realizacją zadań 

statutowych 
21 646 410,79 19 731 284,52 91,2 

1.2 Dotacje i subwencje 2 752 282,00 2 619 550,48 95,2 

1.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 26 031 572,30 25 743 697,46 98,9 

1.4 Obsługa długu 290 000,00 276 291,18 95,3 

W tym: z udział środków pochodzących z UE 1 317 135,13 1 186 703,65 90,1 

II.WYDATKI MAJĄTKOWE 13 361 645,10 8 836 265,51 66,1 

  

inwestycje zakupy inwestycyjne 10 463 388,10 7 849 051,27 75,0 

dotacje na inwestycje 2 359 257,00 555 280,42 23,5 

rezerwy na inwestycje 107 000,00 0,00 0,0 

wniesienie udziałów do spółek prawa 

handlowego i objecie akcji 
432 000,00 431 933,82 100,0 

W tym: z udział środków pochodzących z UE 3 519 014,00 1 746 695,68 49,6 

OGÓŁEM 91 125 318,72 83 007 409,55 91,1 
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Oświata 
Rok szkolny 2019/2020 różnił się od poprzednich. W marcu 2020r. działalność 

dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w szkołach została zawieszona ze względu                              

na epidemię COVID-19. Dotyczyło to również przedszkoli. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo 

związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Ministerstwo Edukacji Narodowej od dnia 

12 marca 2020r. zdecydowało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych, a następnie od dnia 25 marca 2020 r. wprowadziło obowiązek kształcenia                     

na odległość. O organizacji kształcenia na odległość decydował dyrektor szkoły, uwzględniając 

m.in. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie 

zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia. 

Zaistniała sytuacja związana z zamknięciem szkół postawiła nauczycieli przed nowym 

wyzwaniem, którzy z biegiem czasu stali się bardziej kreatywni. Początki były trudne. Każdy 

starał się dotrzeć do swojego ucznia poprzez: udostępnianie scenariuszy zajęć, wysyłanie 

linków z gotowymi zajęciami, zestawem ćwiczeń fizycznych, nagrywania filmików dzięki, 

którym uczniowie słyszeli poprawną wymowę, przesyłanie testów, zadań, kartkówek, prac 

domowych. Ten czas nauczyciele wykorzystywali również na samodoskonalenie uczestnicząc 

w szkoleniach online związanych z pracą i korzystaniem z różnych narzędzi komunikacyjnych. 

Wychowawcy klas byli w stałym kontakcie z nauczycielami i koordynowali całą ich pracę.                

Na bieżąco reagowali na zgłaszane przez nich brak kontaktu ze strony ucznia, czy nie 

wywiązywanie się z terminowego przesyłania zadanych prac. Wychowawcy prowadzili także 

zebrania online z rodzicami, których celem było przekazywanie informacji o postępach, 

ocenianiu, trudnościach technicznych jak również po prostu potrzebą spotkania się                                     

i porozmawiania chociaż na wizji. 

Przeprowadzanie zdalnych zajęć w szkołach przebiegało bez większych zakłóceń,                    

a w ocenie wychowawców, rodzice i dzieci wykazywali systematyczną aktywność w czasie 

zdalnego nauczania. Rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych                                 

w oddziałach I – III i IV – VIII w formie indywidualnych rozmów z uczniami                                               

i wychowawcami, odbywało się według potrzeb. 

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, chociaż prowadzone od marca przede wszystkim na 

odległość, zostały zakończone w terminie wynikającym z ustalonego wcześniej kalendarza 

roku szkolnego 2019/2020, tj. 26 czerwca br. Szkoły przeprowadziły klasyfikację uczniów,                     

a uczniowie odebrali świadectwa. 
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Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę Syców 

Nazwa jednostki 

organizacyjnej  

Liczba 

oddziałów 

2019/2020 

Liczba 

uczniów 

2019/2020 

Różnica liczby 

uczniów w 

stosunku do roku 

szkolnego 

2018/2019 

Oddział 

przedszkolny 

Szkoła  Podstawowa Nr 1 

im. III Tysiąclecia w 

Sycowie  

24 516 +8  

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 

Marii Konopnickiej w 

Sycowie 

19 431 +13  

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

Jana Pawła II w Sycowie 

9 184 -170*  

Szkoła Podstawowa w 

Działoszy 

7 73 +2 13 

Szkoła Podstawowa w 

Drołtowicach 

8 121 -10 19 

Szkoła Podstawowa w 

Stradomi Wierzchniej  

8 70 +2 10 

RAZEM 75 1395 -155 42 (o 5 mniej niż 

2018/2019) 

*rok szkolny 2018/2019 był ostatnim rokiem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych 

 

Przedszkola i żłobki prowadzone przez gminę Syców 

Nazwa jednostki organizacyjnej  Liczba 

oddziałów 

2019/2020 

Liczba 

uczniów 

2019/2020 

Różnica liczby uczniów w stosunku 

do roku szkolnego 2018/2019 

Publicznego  Przedszkola Nr 1 

im. Koszałka Opałka w Sycowie 

8 184 0 

Publicznego Przedszkola  Nr 2 

Misia Uszatka w Sycowie 

7 152 +15 

Publiczne Przedszkole Nr 3 im. 

Małego Księcia w Sycowie 

8 180 +19 

Żłobka Miejskiego w Sycowie 2 47 0 

RAZEM 25 563 +34 

 

Na terenie gminy Syców działały również w roku 2020: 

• Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia  Sióstr Urszulanek  w Sycowie  uczęszczało 

średnio około 52 dzieci do 3 oddziałów. 

• Małe Przedszkole w Stradomi Wierzchniej uczęszczało 25 dzieci do 1 oddziału  

• Niepubliczny Żłobek „U Kubusia Puchatka” w Sycowie do którego może uczęszczać 

25 dzieci. 
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Kadra 

Pracownicy pedagogiczni (nauczyciele) zatrudnieni we wszystkich placówkach oświatowych 

gdzie organem prowadzącym jest Gmina Syców  
Zatrudnienie 

nauczycieli  

ogółem bez 

stopnia 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

zatrudnienie w 

pełnym wymiarze 

162 2 6 31 32 105 

zatrudnienie 

w 

niepełnym 

wymiarze 

liczba 45 

 

16,44 

0 

 

0,00 

7 

 

3,44 

7 

 

3,68 

8 

 

2,84 

21 

 

6,48 

w 

tym 

etatu 

Razem etaty: 192,44 2,00 9,44 34,68 34,84 111,48 

W przedszkolach i szkołach podstawowych zatrudnionych jest około 98 pracowników 

niepedagogicznych (w tym 23 niepełnozatrudnionych) 

 

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 

W dniach od 16 do 18 czerwca 2020 roku  po raz drugi odbył się egzamin ósmoklasisty. 

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

Egzamin miał określić w jakim stopniu uczeń opanował umiejętności w obszarach takich jak: 

krytyczne myślenie, precyzyjne rozumowanie oraz analizowanie przebiegu zjawisk. 

 

 

Finansowanie zadań oświatowych 

Samorządy terytorialne odgrywają kluczową rolę w finansowaniu zadań oświatowych. 

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 

 J. POLSKI MATEMATYKA J. ANGIELSKI J. NIEMIECKI 

KRAJ 59 46 54 45 

DOLNY ŚLĄSK 58,33 45 55 44,07 

POWIAT 58 44 53 41,68 

GMINA 54,6 48 62 42,82 

SP1 SYCÓW 58,50 50 60 - 

SP2 SYCÓW 48 46 69 43 

SP3 SYCÓW - - - - 

SP STRADOMIA 69,66 41,16 46 73 

SP DROŁTOWICE 59 30 61 41 

SP DZIAŁOSZA 52,60 39,75 41 40 
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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 pozyskuje na ten cel środki z zewnątrz.  

W roku szkolnym 2019/2020  pozyskano dodatkowe środki na: 

• doposażenie pracowni przyrodniczej  w Szkole Podstawowej w Drołtowicach                     

– 67.751 zł 

• doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni                             

i jadalni) w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie w ramach 

modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 80 000                

zł 

 

Pomoc materialna dla uczniów   

Zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników 

w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna” dla uczniów posiadających orzeczenie                 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Z tej formy pomocy skorzystało 11 uczniów na łączną 

kwotę 4.150,00 zł.  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej szkoły gminne 

zakupiły dla uczniów podręczniki, materiały edukacyjne  oraz materiały ćwiczeniowe za łączna 

kwotę 168.534,11 zł 

 

Stypendia dla wyróżniających się uczniów  

W roku 2019/2020 Burmistrz Miasta i Gminy Syców działając na podstawie Uchwały                            

nr XX/163/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia 

szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Syców, przyznała 10 uczniom  

stypendia na kwotę 15.000 zł. 

 

Wyprawka przedszkolna 

Na rok szkolny 2019/2020, po raz pierwszy Gmina zakupiła dla wszystkich przedszkolaków                  

( z publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) wyprawki 

przedszkolne w kwocie 100 zł dla 1 przedszkolaka. 
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Dożywianie uczniów  

Dożywianie dzieci oraz udzielanie pomocy w formie posiłku jest zadaniem własnym gminy                

o charakterze obowiązkowym określonym przepisami ustawy o pomocy społecznej. Natomiast 

wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa                  

w zakresie dożywiania" ma za zadanie wspieranie finansowe tych zadań środkami budżetu 

państwa zapisanymi w ustawie budżetowej na rok 2016 oraz na kolejne lata do roku 2020. 

 W Szkole Podstawowej Nr 1, w Szkole Podstawowej Nr  2, w Szkole Podstawowej                                 

Nr 3, w Szkole Podstawowej w  Drołtowicach, w Szkole Podstawowej  w Stradomi Wierzchniej 

-  funkcjonują stołówki szkolne, gdzie uczniowie korzystają z obiadów 1-, lub 2- daniowych. 

Ponadto  w okresie jesienno- wiosennym uczniowie w szkołach korzystali z ciepłego napoju. 

Gmina Syców w roku ubiegłym pozyskała  wsparcie finansowe w wysokości 80.000,00 zł 

na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) 

w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie w ramach modułu                                   

3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania 

w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu 

bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc 

spożywania posiłków. Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na remont kuchni, zakup 

dodatkowego wyposażenia kuchni oraz zakup stolików i krzeseł na stołówkę (dostosowanych 

do wieku dzieci). Zgodnie z wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” 

na lata 2019-2023 Wnioskodawca musi wnieść wkład własny. W przypadku Szkoły 

Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej Sycowie zabezpieczono wkład finansowy                             

w wysokości 20.700,00 zł brutto.   

 

Dowożenie uczniów do szkół  

Dowożenie uczniów do szkół realizował PKS Spółka z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, objęto 

uczniów, z Gaszowic do Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej, ze Ślizowa do Szkoły 

Podstawowej Nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 3 w Sycowie, z  Komorowa do Szkoły 

Podstawowej Nr 2 i 3  w Sycowie i Publicznego Przedszkola Nr 2. 

Objęto również opieką uczniów dojeżdżających z Biskupic, Wojciechowa, Szczodrowa                            

i z Zawady do Szkoły Podstawowej w Drołtowicach uczniowie  dojeżdżali  autobusami 

kursowymi, dla których Gmina wykupywała  bilety miesięczne. 

Czworo dzieci dowożonych było do Niepublicznego Ośrodka Osób Niepełnosprawnych                       

do Milicza, 16 dzieci do Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy. 

W roku szkolnym 2019/2020 na dowożenie uczniów do szkół wydano 265.565,33 zł. 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych 

W ramach współpracy z Dolnośląską Federacją Sportu gmina Syców otrzymała 195 miejsc                   

na naukę pływania dla uczniów klas I-III, zajęcia odbywały się na krytej pływalni  

,,OCEANIK” w Ostrzeszowie przez 10 tygodni. 

W ramach współpracy z Aglomeracją Wrocławską, Gmina Syców zapewniła uczniom udział 

w następujących projektach: 

• „EKOobieg – zajęcia edukacyjne o znaczeniu wody dla dzieci i młodzieży Aglomeracji 

Wrocławskiej”. 
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• „Życie w drzewie” – o ekologicznej roli drzewa – zajęcia edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży Aglomeracji Wrocławskiej”. 

• Spektakl pt. „Piekło – Niebo”. 

• „Aglomeracja koduje”. 

 

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 AKADEMIA JUTRA 

Projekt realizowany jest w okresie 01.08.2018 - 30.06.2020 

Wartość projektu : 412 138,00 zł, w tym wkład własny 20 606,90 zł  

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności matematyczno 

– przyrodniczych i językowych , ukształtowanie właściwych postaw kreatywności i 

samodzielności oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 

Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności w sposób interaktywny , uczestnicząc w 

warsztatach edukacyjnych , m.in. do Wrocławskim Centrum Edukacyjnym, w Parku 

Technologicznym, w Hydropolis. Wezmą udział w obozach językowych i społecznych w 

ramach programu „ EuroWeek- szkoła Liderów”. 

Realizowane są zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające zainteresowania, jak i wyrównujące 

dysproporcje edukacyjne, aby dać szansę każdemu uczniowi na rozwój na miarę jego 

możliwości i potrzeb. 

Szkoła wyposażona zostanie w nowoczesne pracownie przedmiotowe.  

• Szkoła Podstawowa NR 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie realizuje projekt 

ERAZMUS+ . 

Projekt realizowany jest w okresie 01.10.2018 - 30.09.2020 

Wartość projektu : 144285.00 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. 

Programy realizowane przez Gminne Syców na rzecz szkół gminnych: 

• Program „ZDALNA SZKOŁA” – Rządowy Program Ministerstwa Cyfryzacji – 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internatu                                  

o wysokich przepustowościach – uzyskano wsparcie w wysokości 70.000 zł, w ramach 

którego zakupiono 32 laptopy, które przekazano do wszystkich szkół prowadzonych 

przez jednostkę samorządu terytorialnego;  

           czas realizacji: marzec – kwiecień 2020 r.  

• Program „ZDALNA SZKOŁA+” – Rządowy Program Ministerstwa Cyfryzacji – 

Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Działania 1.1 Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internatu                                 

o wysokich przepustowościach – uzyskano wsparcie w wysokości 95.000,00 zł                             

w ramach którego zakupiono 40 laptopów które przekazano do wszystkich szkół 

prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;  
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         czas realizacji: maj – czerwiec 2020 r. 

• wraz z Fundacją Merkury Gmina pozyskała  dofinansowanie projektu „Nowe 

Przedszkola w Gminie Syców”  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zostało od 1.09.2020 

r. uruchomione nowe przedszkole w Sycowie dla 50 dzieci ( Publiczne Przedszkole nr 

4 w Sycowie)  

Całkowita wartość projektu: 1 363 392,00 zł, kwota dofinansowania:                                                    

1 153 392,00 zł. Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. 

         W ramach projektu zostały sfinansowane: 

✓ zakup wyposażenia, w tym placu zabaw, 

✓ koszty bieżące przez 10 miesięcy, w tym wynagrodzenia nauczycieli, 

✓ dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci przez 10 miesięcy: 

➢ zajęcia w zakresie kompetencji cyfrowych  

➢ j. angielski (w zakresie przekraczającym podstawę programową)  

➢ zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne  

➢ zajęcia "przez zabawę do wiedzy"  

➢ indywidualne zajęcia z logopedą  

➢ indywidualne zajęcia z psychologiem  

➢ warsztaty z psychologiem (udział dzieci z rodzicami)  

✓ kursy i szkolenia dla nauczycieli.  

 

Pomoc Społeczna  
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 

pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W 2020 roku pomocą                                 

w formie zasiłku stałego objęto 49 osób w 48 rodzinach, które ze względu                                                    

na niepełnosprawność nie mogą podjąć zatrudnienia. 44 osobom samotnie gospodarującym 

oraz 5 osobom pozostającym w rodzinie wypłacono 484 świadczeń. Łącznie na tą formę 

pomocy w 2020 roku wydano 256 012,00 zł. Środki w ramach tego zadania zostały w całości 

zabezpieczone z dotacji celowej budżetu państwa (środki powierzone). Za świadczeniobiorców 

pobierających zasiłek stały były odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne.                              

Za 45 podopiecznych zapłacono 447 składek należnych na łączną kwotę 21 783,00 zł. Środki 

na ten cel zostały zabezpieczone w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.    

W 2020 roku pomocą w formie zasiłku okresowego objęto 7 osób w 6 rodzinach. 7 osobom 

wypłacono 23 świadczenia na łączną kwotę 4 930,00 zł. Środki w ramach tego zadania zostały 

w całości zabezpieczone z dotacji celowej budżetu państwa (środki powierzone).  

W 2020 roku  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie przyznał 73 osobom 

świadczenia w formie zasiłku celowego i pomocy w naturze, w tym 19 osobom w formie 

specjalnego zasiłku celowego. Łączna kwota świadczeń wypłacona w ramach tego  zadania                   

to kwota 33 256,00 zł. Środki w ramach tego zadania zostały w całości zabezpieczone ze 

środków własnych gminy. 
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W 2020 roku w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” wsparciem objęto 54 osoby 

z tego 53 dzieci w formie posiłku i 1 osoba dorosła, która otrzymała zasiłek celowy na zakup 

żywności. Łączny koszt tego zadania to 29 443,00 zł, z czego 17 666,00 zł stanowiło środki 

pochodzące z dotacji celowej budżetu państwa (środki powierzone), natomiast 11 777,00                        

zł stanowiło wkład własny Programu pochodzący z budżetu gminy Syców.  

W 2020 roku tutejszy Ośrodek objął wsparciem w postaci usług opiekuńczych w miejscu 

zamieszkania  6 osób samotnych i 2 osoby pozostające w rodzinie, które z powodu wieku lub 

niepełnosprawności nie były w stanie funkcjonować bez opieki osób drugich. Łączny koszt 

usług opiekuńczych w 2020 roku wyniósł 28 087,92 zł i w całości został pokryty ze środków 

własnych gminy. W 2020 roku Ośrodek realizował również specjalistyczne usługi opiekuńcze 

dla osób z zaburzeniami psychicznymi z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby. Łączny koszt 

tego zadania wyniósł  55 080,00 zł i został sfinansowany z dotacji celowej z budżetu państwa. 

Z tytułu odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze została uzyskana kwota 12 132,67 zł, 

która została odprowadzona do budżetu państwa.  

W 2020 roku tutejszy Ośrodek dokonywał odpłatności gminy za pobyt w domu pomocy 

społecznej za 17 osób w łącznej wysokości 392 753,00 zł. Zadanie to w całości jest finansowane 

z budżetu gminy Syców.  

W 2020 roku tutejszy Ośrodek poniósł koszty sprawienia pogrzebu 3 osób, których ostatnim 

miejscem zameldowania była Gmina Syców. Były to osoby samotne, nieposiadające osób, 

które mogłyby zająć się pochówkiem, dlatego też ciężar sprawienia pogrzebu i poniesienia 

kosztów z tym związanych spoczywa na gminie. Łączny koszt tego zadania wyniósł 4 740,00zł. 

i w całości był finansowany ze  środków własnych gminy. 

W 2020 roku  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie z uwagi na trwający 

stan epidemii związanej z wirusem Covid - 19 realizował 1 projekt socjalny dla osób starszych 

i  niepełnosprawnych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych. 

W 2020 roku z pomocy w postaci dodatku mieszkaniowego skorzystało 106 rodzin z terenu 

gminy Syców. Wypłacono 915 świadczeń, a łączny koszt tego zadania wyniósł 184 804,57 zł             

i został sfinansowany ze środków własnych gminy.  

W 2020 roku na wypłatę dodatków energetycznych wykorzystano 2 3806,61 zł. Pomocą w tej 

formie objęto 16 rodzin. Cała kwota wydatkowana na wypłatę zryczałtowanych dodatków 

energetycznych pochodziła z dotacji celowej budżetu państwa.  

Kolejnym zadaniem zleconym z zakresu administracji  rządowej realizowanym przez tutejszy 

Ośrodek jest wypłata wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki 

przyznane przez sąd. W ramach tego zadania było wypłacane wynagrodzenie 16 opiekunom 

osób całkowicie ubezwłasnowolnionych na łączną kwotę 94 798,00 zł. Zadanie to było 

finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.  

W 2020 roku w pieczy zastępczej przebywało 5 dzieci z terenu gminy Syców. Koszt opieki                    

i wychowania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wyniósł 28 005,14 zł. W 2020 

roku w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przebywało 2 dzieci z terenu gminy Syców. 

Koszt średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie tych dzieci w placówce 

wyniósł 32 555,93 zł. Łączny koszt tego zadania wyniósł 60 561,07 zł i został zrealizowany                 

w całości ze środków własnych gminy.  

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie w 2020 roku zatrudniał                                     

2 asystentów rodziny w ramach umowy zlecenie. Asystenci rodziny prowadzili pracę                                  
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z 7 rodzinami – 25 osób w rodzinach w tym 14 dzieci z problemami opiekuńczo 

wychowawczymi.  

W 2020 roku łączny koszt realizacji tego zadania wyniósł 7 291,00 zł, środki na ten cel zostały 

w całości zabezpieczone ze środków własnych gminy  

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest 

potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

W 2020 roku tą formą pomocy zostało objętych 16 rodzin, wydano 18 decyzji 

administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze 

środków publicznych.  

W 2020 roku wydatki wynikające z realizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003r.                                                 

o świadczeniach rodzinnych na świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz składki na 

ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe wyniosły 5 254 349,89 zł, wsparciem objęto 

813 rodzin.  Wydatki w ramach w/w ustawy jako zadanie zlecone zostały w całości pokryte                  

z dotacji celowej budżetu państwa. 

W 2020 roku w ramach ustawy z dnia 7 września 2008r. o pomocy osobom uprawnionym                    

do alimentów objęto wsparciem 79 rodzin, wypłacono 1 389 świadczeń na łączną kwotę 

610 002,30 zł.  

W 2020 roku zasiłek dla opiekuna wypłacano 3 rodzinom – 36 świadczeń na łączną kwotę 

22320,00 zł. W 2020 roku opłacono 12 składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 

670,00 zł. W 2020r. opłacono 26 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na łączną 

kwotę 4 095,00 zł. Łączny koszt tego zadania wyniósł 27 085,00 zł i jako zadanie zlecone został 

w całości zrealizowany z dotacji celowej z budżetu państwa.  

W 2020 roku w związku z realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci wsparciem objęto na 1989 rodzin, wydatki na świadczenia 

wychowawcze wyniosły 18 557 909,81 zł i jako zadanie zlecone zostały w całości 

zrealizowane z dotacji celowej z budżetu państwa.  

W 2020 roku w ramach programu „Dobry start” wsparciem objęto 2052 dzieci z 1475 rodzin. 

W 2020 roku na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 

635 287,48 zł, która w całości pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa.  

W 2020 roku wpłynęły 22 wnioski o wypłatę stypendiów szkolnych, na podstawie których 

wydano 19 decyzji przyznających i 3 decyzji odmownych. Pomocą w formie stypendiów 

szkolnych objęto 33 dzieci z 19 rodzin. Łącznie na wypłatę pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym wydano 32 372,93 zł  z czego 25 898,34 zł stanowiło środki powierzone na ten cel 

pochodzące z Kuratorium Oświaty natomiast 6 474,59 zł stanowiło wkład własny gminy.  

W 2020 roku wpłynęło 208 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 34 wnioski o 

wydanie kart dla wszystkich członków rodzin wielodzietnych, 174 wniosków wyłącznie dla 

rodziców, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.  

W ramach wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” pracownicy 

socjalni po dokonaniu analizy sytuacji dochodowej mieszkańców gminy Syców wydają 

skierowania do pomocy żywnościowej w ramach programu PEAD.  

W 2020 roku z tej formy pomocy skorzystało 310 osób w 123 rodzinach.  

W ramach programu PEAD dystrybucją żywności na terenie gminy Syców zajmował się także 

Parafialny Zespół Caritas działający przy Parafii Rzymsko - Katolickiej P.W. Matki Bożej 
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Częstochowskiej przy ulicy Kaliskiej w Sycowie, do którego osoby kwalifikowane były 

również przez pracowników tutejszego Ośrodka.  

W 2020 roku z pomocy żywnościowej w ramach działalności Parafialnego Zespołu Caritas 

skorzystały 55 osoby w 25 rodzinach. 

W związku z trwającym na terenie Polski stanem epidemii pracownicy  Ośrodka Pomocy 

Społecznej podejmowali szereg działań mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie                        

i zwalczanie Covid – 19 w tym między innymi dostarczanie osobom samotnym, 

niepełnosprawnym i starszym z terenu miasta i gminy Syców niezbędnych produktów 

żywnościowych, leków. Pracownicy MGOPS w Sycowie udzielali pomocy wyżej wymienionej 

grupie osób pomocy w załatwieniu niezbędnych spraw związanych z leczeniem i bieżącym 

funkcjonowaniem, tj. opłacenie niezbędnych rachunków, pomoc w uzyskaniu skierowań do 

lekarzy specjalistów.  

 

Realizacja Gminnych Programów z obszaru Opieki Społecznej w roku 2020 

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017-2020 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017-2020 

Głównym celem programów jest skuteczny system opieki nad dzieckiem i rodziną sprzyjający 

prawidłowemu jej rozwojowi. Program określa działania ukierunkowane na wspieranie rodziny 

przeżywającej trudności opiekuńczo wychowawcze, jak i działania profilaktyczne                                      

i upowszechniające działania prorodzinne. Uzupełnieniem programu wspierania rodziny jest 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy W rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy                            

w rodzinie ukierunkowany na zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie oraz niwelowaniu 

skutków wystąpienia niekorzystnego zjawiska. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie, Komisariat Policji w Sycowie, 

Placówki Oświatowe; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sycowie, Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sycowie, Ośrodki Zdrowia w Sycowie, Poradnie 

Zdrowotne, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemowy w Rodzinie w Sycowie 

są głównymi realizatorami wsparcia dla rodzin na terenie Gminy Syców. 

 

Kultura 
Działalność kulturalną w gminie Syców realizowało Centrum Kultury w Sycowie,                          

w którego skład wchodzi Dom Kultury, Biblioteka Publiczna (filie: Drołtowice, Stradomia) 

oraz Muzeum Regionalne. 
Dom Kultury w ramach współpracy z gminnymi placówkami oświatowymi przy organizacji       

5 wydarzeń. W odniesieniu do lat poprzednich ta niska liczba spowodowana była pojawieniem 

się na terenie Polski koronawirusa COVID – 19 i wprowadzeniem w całym kraju nowych zasad 

funkcjonowania instytucji. Placówki oświatowe zostały zamknięte. Dom Kultury w Sycowie 

dostosował się do wprowadzonych obostrzeń sanitarnych.  

W Muzeum Regionalnym  w Sycowie  w 2020 roku codzienna praca była skoncentrowana 

wokół  systematycznego i planowanego udostępniania zbiorów (w tym przeprowadzania 

kwerend archiwalnych), kontakt zwiedzających ze sztuką poprzez różne formy ekspozycji- 

organizację wystaw czasowych o różnorodnej tematyce. Ponadto realizowano programy 
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edukacyjne w wymiarze i zakresie odpowiadającym potrzebom programowym szkół. Starano 

się rozwijać i wspierać inicjatywy pojawiające się w trakcie pracy i te istniejące (fotografia, 

genealogia, elektroniczne formy i techniki rejestracji wydarzeń, krajobrazu, architektury, 

działań ludzkich). Dla grup zorganizowanych  - systematyczne i planowe udostępnianie 

zbiorów.  

W 2020 roku odbyły się wystawy czasowe, dla zwiedzających udostępniono trzy wystawy 

stałe. Codzienna działalność koncentrowała się wokół udostępniania zbiorów i wystaw 

zwiedzającym. Prowadzone były lekcje muzealne (przygotowana została multimedialna 

prezentacja o życiu księdza Aleksandra Zienkiewicza). Podczas ferii zimowych w Muzeum 

odbywały się zajęcia dla dzieci biorących udział w Półkoloniach organizowanych przez 

Centrum Kultury w Sycowie. Prowadzono lekcje w ramach Uniwersytetu Dziecięcego 

(cykliczne spotkania ii lekcje związane z tematyką historii miasta i okolicy dla dzieci z klas                  

I-III szkół podstawowych. Każde dziecko otrzymuje imienny Indeks małego muzealnika,                     

do którego wpisuje zadania z danej lekcji w celu utrwalenia informacji ). Spotkania z grupą 

historyczną UTW Sursum Corda ( cykliczne spotkania , na których prezentowane są zabytki 

Sycowa i okolicy, ważne dla naszego miasta osoby i wydarzenia oraz wątki historyczne).  

Od 12 III 2020 r. do 8 VI 2020 r.  w związku z pojawieniem się na terenie Polski koronawirusa 

COVID - 19 wprowadzono w kraju zmiany i Muzeum Regionalne  w Sycowie w tym okresie 

było nieczynne dla zwiedzających. Zmienił się charakter pracy szereg działań został 

przeniesiony do sieci. Rok 2020 był zupełnie inny od pozostałych lat. Panująca w kraju 

pandemia diametralnie wymusiła zmianę charakteru dotychczasowej pracy przenosząc ją na 

grunt świata wirtualnego.      

Biblioteka 

Księgozbiór :  stan księgozbioru na 31.12.2020 r. 44.709 woluminów. W ciągu roku przybyło 

ogółem  208  woluminów  

Czytelnicy: zarejestrowanych w roku 2020 -  1514 osób 

Odwiedzający ogółem : 13.037 czytelników , w tym na miejscu 1319 osób 

Imprezy: Biblioteka zorganizowała  58  imprez  o charakterze edukacyjnym  i  kulturalnym,  

w których wzięło udział 346. 

Od 12 2020 marca biblioteka była nieczynna dla czytelników z powodu epidemii 

koronawirusa. Ponownie została otwarta dla czytelników 11 2020  maja w pełnym rygorze 

sanitarnym. 

Działalność i funkcjonowanie biblioteki uległy zmianie i ograniczeniu w związku z 

występowaniem COVID - 19 

• ograniczony wolny dostęp do księgozbioru, katalogu i czasopism, 

• brak dostępu do stanowiska komputerowego, 

• przyjęte książki były odkładane na 10 dniową kwarantannę, 

• przy stanowisku bibliotekarza mogło przebywać tylko jedna osoba, 

• w budynku biblioteki przebywać mogli pracownicy i 2 czytelników, 

• przebywanie w bibliotece w maseczkach i rękawiczkach, 

przed wypożyczeniem nowych książek obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

• zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów. 
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Ochrona Zdrowia, Profilaktyka Zdrowotna 
Rok 2020 był dla Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” pod różnymi 

względami bardzo intensywny i to nie tylko ze względu na epidemię ale również pod względem 

prac inwestycyjnych. 

Pojawienie się epidemii zmusiło Przychodnię do wdrożenia nowych procedur w celu 

zabezpieczenia pacjentów oraz personelu przed zakażeniem. Uruchomiono gabinet infekcyjny 

w pomieszczeniach piwnicznych. Było to  możliwe dzięki przeprowadzonemu remontowi 

pomieszczeń piwnicznych gdzie przygotowano gabinet lekarski, poczekalnie oraz toaletę. 

Osobne wejście do gabinetu infekcyjnego od strony parkingu  umożliwiło prowadzenie przyjęć 

pacjentów bez zamykania obiektu. 

Innym ważnym elementem prowadzenia w miarę możliwości przyjęć pacjentów było 

zakupienie i zainstalowanie przy wejściu głównym zestawu do automatycznego pomiaru 

temperatury i sprawdzania czy pacjent ma maseczkę na twarzy oraz dezynfektora  powietrza. 

Na każdym piętrze uruchomiono urządzenia do dezynfekcji rąk  . 

W celu zwiększenia dostępności do teleporad  zakupiono telefony komórkowe z nowymi 

numerami gdzie pacjenci mogli dzwonić i uzyskiwać porady czy zamówić recepty. 

Okres ten był bardzo trudny dla pacjentów jak i personelu medycznego gdyż nikt wcześniej                 

nie spotkał się z taką sytuacją. Od początku pandemii uznaliśmy, że Przychodnia musi 

pracować i nie może być zamknięta dla pacjentów 

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

do realizacji w roku 2020 r. 

Przychodnia wyremontowała pomieszczenia piwniczne , przeprowadziła remont pomieszczeń 

w przychodni w Stradomi, zakupiła i zamontowała 4 klimatyzatory , komputery, drukarki , 

serwera , EKG oraz Elektroniczny System dla higieny szklonej. 

Oprócz pracy wykonywanych w obiekcie w Sycowie, został również przeprowadzony remont 

pomieszczeń Przychodni w Stradomi Wierzchniej. Przychodnia ta do 2020 r. była lokalem 

wynajmowanym od Spółdzielni Mieszkaniowej „Stradomianka”  a we wrześniu 2020 r. lokal 

ten został zakupiony przez Urząd Miasta i Gminy Syców i przekazany we władanie                

SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie. Zadanie te były wspomagane finansowo z budżetu Miasta 

i Gminy Syców. 

Podstawowym działaniem  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

„Przychodnia”   w Sycowie było prowadzenie usług  medycznych w  zakresie :    

• podstawowej opieki zdrowotnej z higieną szkolną 

• ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

• stomatologii i ortodoncji 

• opieki psychiatrycznej. 

Wskazane zadanie przychodnia realizuje w Sycowie na ul. Wrocławskiej 2 oraz w Stradomii 

Wierzchniej. 
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Analizując ilość udzielonych porad medycznych w 2020 r. należy stwierdzić, że w 

porównaniu do 2019 roku prawie we wszystkich usługach medycznych spadła ilość tych 

porad.  Sytuacja ta związana była z epidemią panującą w kraju i na świecie. 

 

liczba udzielonych porad – Stradomia Wierzchnia (2020 rok) 

 Liczba udzielonych porad 

I  II  III  IV  V  VI  VII VIII IX X XI XII 2019 r. 2020 r. 

Poradnia 

ogólna 

135 192 115 0 0 70 202 69 170 163 90 75 2 774 1281 

Poradnia 

dziecięca 

24 18 21 0 0 4 0 0 8 10 0 13 398 98 

liczba udzielonych porad – Syców ( 2020 rok) 

 Liczba udzielonych porad 

I  II  III  IV  V  VI VII 

 

VIII IX X XI XII   2019 r 2020 r. 

Poradnia 

ogólna 

4032 3519 4165 2802 2986 3340 3376 3237 3785 4135 4336 3810 41 621 43 523 

Poradnia 

dziecięca 

1449 1653 814 284 359 462 542 560 948 937 932 743 13 668 9 683 

Liczba udzielonych porad ( porównanie 2020 i 2019 r.) 

 Liczba udzielonych porad w 2019 roku. Liczba udzielonych  porad  w  2020 roku  

 

Ogółem 

w tym  

Ogółem 

tym : 

wizyty domowe Patronaże 

w domu 

Wizyty 

Domowe 

Patronaże w 

domu 

Poradnia ogólna 44 395 900 - 44 804 522 - 

Poradnia dziecięca 14 066 -  9 781 0 - 

RAZEM 58 461 900  54 585 522 - 

 

W roku 2020 udzielono o  6,63 % mniej porad  ( o  3876) w stosunku  do 2019 ro 

 

Szczepienia w poradni w Sycowie 

Miesiąc Ilość wykonanych szczepień 

Do 18 r.ż. Powyżej 18 r.ż. 

Styczeń 111 31 

Luty 107 38 

Marzec 55 19 

Kwiecień 33 12 

Maj  140 3 

czerwiec 148 11 

lipiec 133 38 

Sierpień 143 51 

Wrzesień 123 74 

Październik 176 101 

Listopad 107 94 

grudzień 132 60 

Razem 1 408 532 
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Liczba udzielonych porad w poradniach specjalistycznych  

PORADNIA Liczba udzielonych porad 

za 2019 r. 

Liczba udzielonych  porad 

Za  2020 r. 

Dermatologiczna 2681 2281 

Okulistyczna 3451 2707 

Ginekologiczno-położnicza 2672 2450 

Zdrowia psychicznego    lekarz 

Psycholog-porady 

Psycholog diagnostyka  

Sesja terapeutyczne 

1929 

33 

93 

214 

1799 

72 

67 

181 

Neurologiczna 1722 1497 

Reumatologiczna 995 843 

Medycyny pracy 1252 775 

stomatologiczna 2266 1320 

ortodontyczna 3235 2210 

Razem: 20 543 16 202 

 

 

W 2020 r. udzielono o  21,13%  porad mniej (o 4341) w stosunku  do 2019 r. 

 

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie 

funkcjonował również gabinet położnej środowiskowej i rodzinnej, gdzie w roku 2020 

zrealizowano 915 wizyt ( rok 2019 – 1771) 

 

Realizacja Gminny programu zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami 

brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2020-2021 

W roku 2020 wykonano 51 szczepień dla dziewczynek urodzonych w 2006 z terenu Miasta                

i Gminy Syców. 

 

Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2020 rok 

 

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych 

oraz przeciwdziałaniem narkomanii należy do zadań własnych Gminy. W celu realizacji w/w 

zadań Rada Miejska w Sycowie uchwaliła następujące programy:  

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 

– Uchwała nr XV/117/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.  

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020 – uchwała                                 

nr XVI/91/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.  

 

Źródłem finansowania zadań określonych w Gminnych Programach są wyłącznie środki 

finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

w ubiegłym roku. W budżecie Miasta i Gminy Syców na realizację w/w programów 

zabezpieczono kwotę w wysokości: 394 557,94 zł z tego:  
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• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 

369 922,24 zł,  

• Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii: 24 635,70 zł.   

 

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 

2020 określono pięć głównych zadań, których realizacja była utrudniona ze względu na 

panującą pandemię oraz ograniczenia w dostępie do usług, lokali i miejsc, a także poprzez 

ogólnopolską akcję „zostań w domu” w okresach wzmożonej aktywności wirusa. Pomimo 

wszelkich ograniczeń sumiennie realizowano założenia programu, zachowując przy tym 

maksymalny reżim sanitarny. Zaplanowane zadania zostały zrealizowane poprzez:     

• Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej 

• Działalność profilaktyczna, opiekuńcza i pomocowa 

• Wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń służącej profilaktyce 

• Dofinansowywanie działań propagujących zdrowy i trzeźwy styl życia 

• Ograniczenie nieprawidłowości związanych z nieodpowiedzialną sprzedażą alkoholu 

 

Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

• W Klubie Abstynenta w Sycowie, pomimo panującej pandemii wirusa SARS-CoV2, 

przez cały rok 2020 prowadzono porady profilaktyczno-terapeutyczne oraz udzielano 

pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta i gminy 

Syców. Zadania te wykonywała na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie firma: 

Usługi terapeutyczne i pedagogiczne, Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 

Pracownia Psychoprofilaktyki mgr Daria Ciesielska.  

• Dokonano zakup materiałów dydaktycznych i naukowych dla młodzieży                                                     

i rodziców przeznaczonych do wykorzystania podczas zajęć w szkołach na terenie 

Miasta i Gminy Syców  

• Zakupiono testery narkotykowe, które zostały przekazane do Komisariatu Policji w 

Sycowie. 

 

Mieszkalnictwo, Nieruchomości, Planowanie 

Przestrzenne   
Gospodarka mieszkaniowa  

• Średnia stawka czynszu za najem lokali mieszkalnych:  4,25 zł/m2/Pu 

• Liczba mieszkań w zasobie gminy: 328 

• Liczba zasiedlonych mieszkań: 321 

• Liczba wolnych mieszkań: 7 

• Liczba wniosków mieszkaniowych złożonych w 2020 roku: 19 

 

Według stanu na koniec roku 2020 na listach osób uprawnionych do najmu mieszkań                           

z zasobu gminy oczekiwało: 7 osób na najem lokali mieszkalnych i 10 osób na zamianę 

mieszkań. 
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Stan ilościowy zasobu mieszkaniowego Gminy sukcesywnie się zmniejsza na skutek 

sprzedaży lokali na rzecz najemców. W 2020 r. Gmina sprzedała na rzecz najemców                       

6 lokali mieszkalnych.  

Natomiast w stosunku do roku ubiegłego o 5 szt. wzrosła liczba złożonych wniosków                   

o najem lokali z zasobu gminy.  W 2020 roku przydzielono z zasobu gminy 6 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.  

 

Wydatki na remonty w zasobie mieszkaniowym 

W 2020 roku na modernizacje i remonty w zasobie mieszkaniowym gminy wydatkowano 

kwotę 482 202,27 zł, w tym:  

• zadania inwestycyjne: 235 734,34 zł,  

• drobne remonty i konserwacje: 246 467,93 zł 

Z tytułu wpłat na fundusze remontowe do Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy 

nakłady wyniosły 245 918,34 zł. 

Nakłady poniesione przez Gminę na zadania inwestycyjne i remonty bieżące zasobu 

mieszkaniowego nieznacznie zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego. Wynikało to 

z obniżenia wydatków na drobne remonty i konserwacje. Natomiast wydatki na zadania 

inwestycyjne pozostały na poziomie z roku ubiegłego.  

 

Zadania inwestycyjne w zasobie mieszkaniowym zrealizowane w 2020 r 

W ramach zadań inwestycyjnych w 2020 roku wykonano: 

• Przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w Sycowie przy ul. Wałowej 30/3 

Koszt inwestycji: 39 585,00 zł 

• Przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w Sycowie przy ul. Parkowej 4/6 

Koszt inwestycji: 57 322,14 zł 

• Przygotowanie do zasiedlenia lokalu mieszkalnego w Sycowie przy ul. Wałowej 2/1 

Koszt inwestycji: 49 907,18 zł 

• Wykonanie dwóch osłon śmietnikowych położonych w Sycowie przy ul. Wałowej na 

działkach nr 12/5 i 50/10 AM-24 

Koszt inwestycji: 56 040,02 zł 

• Przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie remontu elewacji budynków 

położonych w Sycowie przy ul. Ks. Gorczycy 2, Pl. Wolności 7 i ul. Ks. Rudy 1 i 3. 

Koszt inwestycji: 9 880,00 zł 

 

Gospodarka Nieruchomościami     

W 2020 roku Gmina nabyła nieruchomości na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem pod 

infrastrukturę drogową: 

• nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa dróg serwisowych przy drodze ekspresowej                 

S-8, z przeznaczeniem pod drogi rowerowe do zalewu w Stradomi Wierzchniej,                                     
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6 działek o łącznej powierzchni 3,6744 ha, 

• nieodpłatne nabycie od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK 

Sp. z o.o. zabudowanej drogi - ulicy Strefowej w Sycowie o pow. 0,3949 ha, 

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

nieruchomościami o łącznej powierzchni 1,2810 ha, 

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

o pow. 0,3204 ha, stanowiącego drogę dojazdową do budynku dworca PKP                                    

w Stradomi Wierzchniej  

W ramach wykonywania praw własności i innych praw majątkowych w 2020 roku Gmina 

sprzedała następujące nieruchomości:  

• w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców sprzedano 6 lokali mieszkalnych         

uzyskując kwotę 96 448,30 zł;  

• w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości 

przyległych sprzedano 6 działek uzyskując kwotę 79 535,00 zł; 

• w trybie przetargu nieograniczonego sprzedano 12 działek pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną uzyskując kwotę 759 900,00 zł; 

• w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych sprzedano 1 działkę  

uzyskując kwotę 24 507,00 zł; 

• w trybie bezprzetargowym sprzedano 1 działkę na rzecz Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Dobra Widawa, z przeznaczeniem na realizacji infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej nad zalewem w Stradomi Wierzchniej, uzyskując  kwotę 

32 175,00 zł 

Szczegółowo zagadnienia gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w 2020 roku 

przedstawia informacja o stanie mienia, która będzie stanowiła załącznik do sprawozdania                    

z wykonania budżetu za 2020 rok.   

Gmina na podstawie umów z STBS sp. z o.o. w Sycowie w roku 2020 zrealizowała między 

innymi gospodarkę gminnym zasobem nieruchomości, bieżącym utrzymaniem i konserwacją 

zieleni miejskiej jak również prowadzeniem targowiska miejskiego. 

W 2020 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 przy ul                                                                                                   

Z pośród zrealizowanych przez Sycowskie TBS Sp. z o.o. w 2020 roku zadań dla Gminy 

Syców, niewątpliwie wyróżnia się „Bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na 

terenie miasta Syców”, którego realizacja wymagała dużej inwestycji sił i środków, dodatkowo 

potęgowanych, w przypadku STBS, przez pandemię covid 19. Mimo, iż ekonomiczne 

problemy troski o zieleń miejską Sycowa, wynikające z realizacji umowy w roku 2020, były 

niezwykle złożone, to w roku 2021 należy jednak kontynuować rozpoczęty kierunek 

gospodarki terenami zieleni, jak również zapewnić ich właściwe utrzymanie ale i rozwój 

istniejących sfer zieleni.                                                                                      

Z uwagi na historyczną wartość otwartego terenu różnorodności zieleni zawartej w Parku 

miejskim w Sycowie, naturalnym powinno być zmierzanie do wprowadzenia na jego terenie 

działalności dydaktycznej podczas zajęć szkolnych jak również podczas możliwości 
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samodzielnego zwiedzania wielu ciekawych obiektów przyrodniczych oraz zabytków 

architektonicznych będących niewątpliwym elementem uatrakcyjnienia tego jakże bogatego 

miejskiego środowiska przyrodniczego. 

 

Rolnictwo 

Liczba gospodarstw rolnych – 1049 

w tym : osoby fizyczne – 1026 

  osoby prawne – 23 

Średnia powierzchnia gospodarstwa – 7,4971ha 

Struktura użytkowania gruntów : 

• użytki rolne - 6688,2637 ha, co stanowi 45,95 % ogólnej powierzchni gminy,  

• lasy - 4680,6424 ha, co stanowi 32,15% ogólnej powierzchni gminy,  

• łąki i pastwiska - 1304,9578 ha, co stanowi 8,96% ogólnej powierzchni gminy, 

• sady – 38,9100 ha, co stanowi 0,28% ogólnej powierzchni gminy, 

• pozostałe grunty - 1844,3630 ha, co stanowi 12,66% 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 gminy 

       Obowiązujące 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 30 listopada 2017 r.,                           

Nr VII/42/2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr XXVII/223/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.  

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

       Aktualnie cały teren miasta i gminy Syców pokryty jest miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Obowiązują 24 plany miejscowe. 

       Szacunkowe powierzchnie terenów w miejscowych planach: 

• tereny zabudowy mieszkaniowej – 1700 ha 

• tereny zabudowy usługowej – 1000 ha 

• tereny zabudowy produkcyjnej – 900 ha 

• tereny rolne – 4500 ha 

• tereny lasów, zieleni i wód – 4800 ha 

 

W 2020 roku uchwalono cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: MPZP 

Działosza, MPZP Wielowieś, MPZP Stradomia Wierzchnia etap I oraz zmianę MPZP 

Szczodrów dla działki nr 66.   

W 2020 roku w trakcie opracowania były również nowe miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Biskupice, Drołtowice, Zawada oraz Stradomia Wierzchnia 

etap II.  

Ponadto w 2020 roku po rozpatrzeniu wniosków przedsiębiorców przystąpiono                                            
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do częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Syców oraz do zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

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

Stradomi Wierzchnia, Syców, Ślizów, Wielowieś i Wioska.  

 

Realizacja Gminnego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy 

Syców w 2020 roku 

Gminny Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Syców na lata                   

2016-2020 przyjęto uchwałą XIX/124/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. W ramach realizacji 

programu w 2020 roku prowadzono następujące działania: 

• Wykonano modernizacje i remonty bieżące w budynkach i lokalach mieszkalnych 

zmierzające do poprawy stanu technicznego zasobu oraz poprawy standardu lokali 

mieszkalnych. Zrealizowano 5 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 235.734,34 zł. 

• Ponadto wykonano drobne remonty i konserwacje zasobu lokalowego. W 2020 roku na 

te działania wydatkowano kwotę 246.467,93 zł. Udział gminy w funduszach 

remontowych wspólnot mieszkaniowych wyniósł  245.918,34 zł. 

• W ramach gospodarowania zasobem mieszkaniowym w 2020 r. przydzielono 6 lokali 

mieszkalnych. 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 19 osób. Według stanu na 31.12.2020r. na liście osób 

uprawnionych do najmu mieszkalnia z zasobu gminy oczekiwało 7 osób i 10 osób                      

na zamianę mieszkania. 

• Kontynuowano sprzedaż mieszkań na rzecz najemców. W 2020 roku gmina sprzedała 

na rzecz najemców 6 lokali mieszkalnych. 

 

 

Infrastruktura Techniczna i Inwestycje 

Na dzień 31.12.2020r. gmina Syców posiadała sieć dróg publicznych gminnych o długości 

111,83 km, w tym drogi o nawierzchni bitumicznej 54,4 km, z kostki brukowej 4,2 km i 

betonowe o długości 2 km. 

Inwestycje zrealizowane w roku 2020 na majątku Gminy 

• Rewitalizacja ulic Kościelnej (przebudowa 341m jezdni i chodników) i Młyńskiej 

(przebudowa chodników z parkingiem) w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą 

przestrzeni publicznej wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

budową brodzika dla dzieci na terenie basenu miejskiego, 

• Oświetlenie i nagłośnienie Sali widowiskowej w Centrum Kultury, 

• Przebudowa części ulicy Bolesława Szczodrego w Sycowie (453m), 

• Budowa części drogi przy ul. Mikołaja Reja w Sycowie (258m), 

• Przebudowa części ulicy Lawendowej w Sycowie (368m), 

• Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sycowie (boczna ulicy Szosa 

Kępińska) o dł. 399m, 
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• Przebudowa części Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sycowie na potrzeby dwóch 

oddziałów przedszkolnych i utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego, 

• Budowa świetlicy wiejskiej w Stradomi Wierzchniej, 

• Budowa trzech zjazdów na drogę wojewódzką nr 448 w miejscowości Wielowieś, 

• Doposażenie placu zabaw w Parku Miejskim w Sycowie, 

• Modernizacja świetlicy w Zawadzie i Ślizowie, 

 

Inwestycje zrealizowane były zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Syców na lata 2014–2020 

przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Sycowie nr XLIV/272/2014 z dnia 29.05.2014r. oraz 

Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030 przyjętą uchwałą Rady Miejskiej 

w Sycowie nr XXIV/197/2020 z dnia 20.08.2020r. 

 

Inne działania podjęte w roku 2020 

• Gmina Syców przejęła od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-

PARK” infrastrukturę drogową ulicy Strefowej w Sycowie (220m jezdni z chodnikami), 

• rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych na majątku gminnym w postaci remontu 

dróg gminnych – ulicy Starzyńskiego oraz ul. Rzemieślniczej w Sycowie w ramach 

„modernizacji dróg na terenie Gminy Syców, 

• Gmina Syców na mocy porozumienia z Województwem Dolnośląskim wykonała 

remont nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Działosza o 

długości 1 km a na mocy porozumienia z Powiatem Oleśnickim wybudowała chodnik 

o długości 502m przy drogach powiatowych nr 1498D i 1499D w Szczodrowie, 

 

 

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

Zakończono zadanie pn.: "Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z 

przyległą infrastrukturą przestrzeni publicznej" dofinansowane ze środków RPO WD na lata 

2014-2020 w ramach działania Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - konkursy 

horyzontalne. 

W ramach zadania wykonano:  

1. Modernizację ulic: Kościelna i Młyńska poprzez budowę kanalizacji rozdzielczej, 

wykonanie chodników, placów parkingowych i nawierzchni bitumicznych oraz infrastruktury 

towarzyszącej. 

2. Budowa brodzika wraz z budynkiem technicznym uzdatniania wody na basenie miejskim 

w Sycowie 

3. Doposażenie sceny głównej Centrum Kultury w Sycowie w sprzęt nagłaśniający i 

oświetleniowy. 

Całkowity koszt realizacji zadania: 4.833.199,84zł Dofinansowanie: 3.256.082,72zł 
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Gospodarka Komunalna, Środowisko 

W 2020 r od mieszkańców były odbierane następujące frakcje odpadów: papier i tektura, szkło, 

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne oraz 

odpady zmieszane. 

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można było w 2020 roku oddawać 

następujące odpady: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, 

chemikalia i opakowania po nich, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki  

i opakowania po nich, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych                         

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużyte opony oraz odpady rozbiórkowe i budowlane. PSZOK znajduje się w Sycowie przy ul. 

Wrocławskiej 8 (siedziba SGK Sp. z o.o.)  

Usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych  świadczyła Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

Systemem objętych było łącznie 3 860 nieruchomości, na których zamieszkiwało 14 772 osoby. 

W 2020 roku zostały złożone 1 118 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi ( w tym 144 pierwsza deklaracja, 942 – nowa deklaracja, 32 - korekta 

deklaracji)  

 

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami w 2020 r. 

Ilość osób zamieszkujących nieruchomość Wysokość opłaty  

1-4 23,00 zł 

5,6,7, 10 zł 

8 i kolejne osoby  5 zł   

 

Wprowadzona została ulga dla właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych,                              

na których są kompostowane odpady ulegające biodegradacji  w wysokości 1 zł osoba/miesiąc. 

 

Wydatki poniesione w 2020 roku 

System gospodarki odpadami kosztował 4 249 517 zł. 

Opłacono z niego następujące usługi: 

• zagospodarowanie odpadów – 2 679 990  zł  

• odbiór odpadów- 1 062 934 zł 

• utrzymania PSZOK    225 686 zł 

• utrzymanie systemu  280 907 zł  

 W okresie sprawozdawczym zebrane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wyniosły 3 929 916  zł. 

W 2020 roku zostało wystawionych 900 upomnień z tytułu nieopłaconych należności opłaty                

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę 330 436,75 zł  

Wystawiono 35 tytułów  wykonawczych na kwotę 37 911,60 zł 
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Gospodarka odpadami  

 

Osiągnięte przez Gminę Syców  poziomy recyklingu w roku 2020 

 Wymagany  Osiągnięty  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia [%] Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 

50% 52% 

 J.m. 
Wykonanie 

Wzrost Spadek 
2019 2020 

Wywóz odpadów komunalnych- 

nieruchomości zamieszkałe 
t 5 057,08 5579,38 522,30 - 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
t 3 108,80 3119,82 11,02 - 

Opakowania ze szkła t 310,92 344,70 33,78 - 

Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

t 426,22 444,18 17,96 - 

Opakowania z papieru i tektury t 144,34 165,44 21,10 - 

Odpady wielkogabarytowe t 265,10 333,40 68,30 - 

Odpady ulegające biodegradacji t 772,44 1171,84 467,70 - 

Wywóz odpadów komunalnych - 

nieruchomości niezamieszkałe 
t 761,11 724,42 - 36,69 

Odpady zebrane na PSZOK t 1 438,24 1390,09 - 48,15 

Zmieszane odpady betonu, gruzu 

ceglanego, opadowych 

material6w ceramicznych i 

element6w wyposażenia 

 

t 

 

455,14 
 

408,42 

 

- 

 

46,72 

Odpady ulegające biodegradacji t 360,68 395,34 34,66 - 

Odpady wielkogabarytowe t 379,92 388,47 8,55 - 

Zużyte opony t 46,77 30,21 - 8,01 

Zużyte urządzenia 

elektryczne i 

elektroniczne 

t 29,19 34,39 5,2 - 

Opakowania ze szkła t 18,36 19,16 0,8 - 

Opakowania z papieru i tektury t 45,82 41,06 - 4,76 

Odpadowa papa t 17,58 11,52 - 6,06 

Tekstylia t 10,76 5,90 - 4,86 

Zmieszane odpady 

opakowaniowe 

t 6,26 6,48 0,20 - 

Metale t 23,7 12,35 - 11,35 

Farby, tłuszcze, farby drukarskie, 

kleje lepiszcze zawierające  

niebezpieczne substancje 

 

t 7,44 
 

7,51 

 

0,07 

 

- 

Opakowania z tworzyw 

sztucznych 

t 26,86 23,17 - 3,69 

Materiały izolacyjne  
t 9,14 4,11 - 3,03 

Leki inne t 0,72 0,76 0,04 - 

Zużyte oleje t 0 1,23 1,23 - 
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Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami  [%] 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe  

 

70% 

 

100% 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. [%] 

35% 0% 

 

Inwestycje realizowane w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w roku 2020 

L.p. Nazwa inwestycji 

1 Budowa sieci wodociągowej – dz. Nr 174 w m. Wioska 

2 Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Kaliska – Lawendowa w m. Syców 

3 Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul Granicznej w m. Syców 

4 Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul Stawowej w m. Wioska 

5 Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul Sz. Kępińska w m. Syców 

6 Przebudowa wodociągu przesyłowego odcinek w ul. Pawłówek w Sycowie 

7 Przebudowa i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie 

8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Leśnej w m. Syców 

  

Łączna kwota wydana na inwestycje – 7.465.715,01 zł. Wybudowano 2,74 km sieci 

wodociągowej oraz 0, 48 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

Inwestycje realizowane w zakresie energetyki cieplnej 

L.p. Nazwa inwestycji 

1 Budowa przyłącza do budynku Szkoły nr 2 

2 Modernizacja instalacji odpylania spalin – Kotłownia Kaliska 

Łączna kwota wydana na inwestycje – 435.858,81 zł. 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zakończyła realizację projektu pn. „Budowa 

kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej oraz przebudowa i 

rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w aglomeracji Syców” współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 – dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach 

II osi. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 7.304.440,13 zł. 

Przedmiotowy projekt obejmował następujące zadania: 

• Budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej rozdzielczej                               

w obrębie ulicy Oleśnickiej; 

• Przebudowę i rozbudowę komunalnej oczyszczalni ścieków w Sycowie 

• Wdrożenie systemu GIS. 

 

W dniu 30 listopadzie 2020 r. Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Sycowie 

podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o przyznanie 

pomocy finansowej w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „ 
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Przebudowa odcinka rurociągu wodociągowego ø 160 mm w miejscowości Komorów, 

gmina Syców”.  

Zestawienie dot. zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów w 2020 r. 

 

Liczba postępowań  Liczba wydanych 

decyzji 

Liczba usuniętych 

drzew 

Liczba nasadzeń 

zastępczych 

101 55 530 401 

 

Zestawienie dot. postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań  

2020 r. 

Liczba wniosków w sprawie wydania decyzji  Liczba wydanych decyzji 

18 9 

 

Gmina Syców w roku 2020 podjęła działania mające na celu wymianę źródeł ciepła  

Obszar wymiany: Syców, Wioska, Ślizów, Nowy Dwór, Działosza, Biskupice, Stradomia 

Wierzchnia, Wojciechowo Wielkie, Gaszowice, Komorów, Szczodrów 

Realizacja: 01.01.2020 - 31.12.2020 

Razem:  73 inwestycje w tym:  

• inwestycje obejmujące ogrzewania gazowe: 39 

• inwestycje obejmujące nowoczesne ogrzewania na paliwo stałe: 34 

•  domy jednorodzinne: 46 

• lokale mieszkalne: 27 

Kwota wypłaconych dotacji 204 441,37 zł  

 

W 2020 przeprowadzono 33 kontrole nieruchomości w zakresie podejrzenia spalania 

odpadów w domowych piecach. W wyniku kontroli 1 właściciel nieruchomości został 

ukarany grzywną za spalanie odpadów w piecu.  

 

27 maja 2020 roku Gmina Syców podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia pn. 

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po 

nawozach i typu Big-Bag”. Zadanie zostało zrealizowane w październiku 2020 roku.                         

Od rolników zostało odebranych  łącznie 34,59 Mg odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej na kwotę 17 294,89 zł.   

 

25 lutego 2020 Gmina Syców podpisała umowę z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską 

Instytucją Pośredniczącą o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja systemów 

grzewczych oraz instalacja OZE  na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia 

efektywności energetycznej jej mieszkańców” . Całkowita wartość projektu wynosi  

2 365 383,50 zł.  W  ramach projektu wymienione zostaną piece oraz zamontowane 

mikroinstalacje fotowoltaiczne. Zadanie zostanie zakończone w 2021 roku.  
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Po raz kolejny Gmina Syców dwukrotnie prowadziła postępowanie w sprawie uprzątnięcia 

odpadów przy ul. Matejki w Sycowie. Koszty związane z uprzątnięciem odpadów wyniosły                  

10 990 zł. Rozpoczęte w 2020 roku 3 postępowanie jest w trakcie realizacji.  

 

W ramach zadań wykonano zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody. Na zlecenie Gminy 

Syców zabiegi wykonała firma posiadająca stosowne uprawnienie do przeprowadzenia takich 

prac. Koszty usługi wyniosły 2 808 zł.  

W 2020 roku przystąpiono do opracowania Planu  Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Syców oraz Programu Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024. Uchwały przyjmujące ww. 

plany zostały przyjęte w 2021 roku.  

 

 

Fundusz Sołecki 
W ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. zrealizowano następujące inwestycje: 

• rozbudowa terenów rekreacyjnych przy placu zabaw w miejscowości Wioska – zakup 

dwóch wiat;  

• rozbudowa terenów rekreacyjnych w miejscowości Wioska – utwardzenie kostką 

brukową terenu  

• pod wiatami przy sali wiejskiej w miejscowości Wioska; 

• zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradomia Wierzchnia; 

• zakup monitoringu do świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradomia Wierzchnia; 

• zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślizów; 

• zakup urządzeń rekreacyjnych (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Biskupice; 

• utwardzenie kostką brukową chodnika stanowiącego dojście do świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Działosza. 

 

Dodatkowo w roku  2020  zrealizowano następujące inwestycje: 

• zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślizów; 

• utwardzenie kostką brukową terenu pod wiatami przy sali wiejskiej w miejscowości 

Wioska; 

• wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Nowy Dwór. 

 

 

Promocja Gminy 
Na promocję Miasta i Gminy Syców w 2020 roku wydatkowano łącznie 208 467,64 zł.  

Działania promocyjne skupiły się przede wszystkim na realizacji zadań ujętych w Strategii 

Promocji Miasta i Gminy Syców polegających na zwiększeniu konkurencyjności regionu na tle 

województwa dolnośląskiego. Podejmowane działania polegały na sinej ekspozycji marki 

Sycowa poza jego granicami m. in. poprzez skuteczną reklamę w informatorach o zasięgu 

wojewódzkim i ogólnopolskim, rozbudowę bazy promocyjnej, wzmocnienie relacji urząd- 

mieszkańcy poprzez stałą komunikację oraz wydawanie biuletynu własnego sycow.pl. 
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Bezpieczeństwo 
W 2020 roku Gmina Syców wsparła działania Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Państwowej 

Straży Pożarnej w Sycowie poprzez dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - 

gaśniczego w wysokości 50 000,00 zł oraz na zakup wraz z montażem agregatu 

prądotwórczego w wysokości 50 000,00 zł. 

 

Zarządzanie kryzysowe w 2020 roku to przede wszystkim walka z epidemią wirusa  

SARS-CoV2 oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. 

W ramach dodatkowych środków z rezerwy celowej na zadania związane z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się wirusa przydzielono 211 220,00 zł z czego wydatkowano 187 146,52 zł. 

Zakupione środki pozwoliły ustabilizować sytuację w Gminie oraz zwiększyć komfort  

i bezpieczeństwo mieszkańców. Zakupiono: 

• płyn do dezynfekcji - 16 701,78 zł 

• aplikatory ścienne i butelki do dystrybucji płynu do dezynfekcji - 3 484,66 zł 

• termometr bezdotykowy - 463,00 zł 

• maseczki ochronne i przyłbice - 30 881,54 zł 

• rękawiczki ochronne - 7 118,16 zł 

• ubrania ochronne, fartuchy, gogle, okulary - 1 859,60 zł 

• worki na odpady medyczne -  79,80 zł 

• pakiety ochronne do punktu poboru wymazów (drive-thru) - 1 639,49 zł 

• tkanina, gumki i woreczki do akcji „uszyj maseczkę” - 6 605,85 zł 

• artykuły do wyposażenia miejsca kwarantanny zbiorowej - 10 053,95 zł 

• ozonatory dla przedszkoli publicznych - 32 298,57 zł 

• drzwi z elektrozamkiem i wideo-domofon - 12 621,03 zł 

• Osłonki do biur oraz stoliki mobilne z osłoną - 13 633,32 zł 

• Wymazy - 20 090,00 zł 

• pralka i suszarka przemysłowa, instalacja hydrauliczna oraz specjalne środki piorące 

dla OSP Drołtowice (zabezpieczenie podczas akcji ratowniczych) - 8 920,00 zł 

• laptopy z akcesoriami do pracy zdalnej kadry kluczowej urzędu - 28 699,85 zł 

• radiotelefon - 3 105,75 zł 

• ulotki informacyjne, banery - 1 372,43 zł 

 

 

Pomimo ciężkiej sytuacji epidemiologicznej udało się zrealizować wszystkie zaplanowane 

zadania oraz zakupić potrzebne materiały, które wsparły bieżącą działalność urzędu, gminnych 

jednostek, przychodni zdrowia, placówek oświatowych, służb ratowniczych oraz 

wolontariuszy działających na terenie gminy. Od początku trwania pandemii współpraca 

pomiędzy jednostkami układała się wzorowo, co pozwoliło zachować ciągłość pracy 

kluczowych instytucji i działać efektywnie na przełomie całego roku. 
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Na bieżące działania zarządzania kryzysowego wydano łącznie 16 424,25 zł z podziałem na: 

• zakup kamizelek odblaskowych - 168,51 zł 

• konserwacja syren alarmowych - 3 690,00 zł 

• usługa abonamentowa (samorządowy informator SMS), wykonanie instalacji i 

przyłączy elektrycznych do syreny alarmowej, przełożenie syreny, usuwanie skupisk 

barszczu sosnowskiego - 10 954,44 zł 

• usługi telekomunikacyjne - 1 611,30 zł 

 

Na terenie gminy Syców funkcjonowało niezmiennie sześć 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 dysponują samochodami gaśniczymi, średnimi (Drołtowice, Stradomia Wierzchnia, 

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

i operacyjnym. Ponad to na ich wyposażeniu znajduje się niezbędny sprzęt do prowadzenia 

skutecznych akcji ratowniczo- gaśniczych. Łącznie w 2020 r. strażacy OSP brali udział                            

w następujących działaniach:  

• pożar -  41 wyjazdów; 

• miejscowe zagrożenia - 29 wyjazdów; 

• inne działania (zabezpieczenia, działania związane z COVID) - 39 wyjazdów 

 

W roku 2020 na ich działalność wydano łącznie 191 675,74 zł, z czego: 

• wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 56 352,52 zł 

• ekwiwalent za udział w akcjach: 27 140,00 zł 

• zakup paliwa, sprzętu i wyposażenia: 57 456,79 zł, w tym 8 030,00 zł na zakup pralki  

i suszarki przemysłowej oraz 440,00 zł na środki piorące w ramach dodatkowych 

środków z rezerwy kryzysowej dla OSP Drołtowice 

• usługi związane z konserwacją sprzętu i opłaty za wydanie zezwoleń: 10 764,93 zł, w 

tym 450,00 zł na założenie instalacji hydraulicznej do pralki w OSP Drołtowice w 

ramach środków rezerwy kryzysowej 

• usługi remontowe (naprawa samochodów): 21 784,80 zł 

• badania lekarskie i psychologiczne: 770,00 zł 

• ubezpieczenie samochodów oraz strażaków: 9 890,00 zł 

• opłaty za media (energia, telefony, woda): 4 691,09 zł 

• wkład do środków przyznanych przez zewnętrzne źródła finansowania (MSWiA oraz 

WFOŚiGW we Wrocławiu): 2 825,61 zł  

 

Ze względu na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemiologicznego działania strażaków OSP  

w roku ubiegłym w dużej mierze skupiły się na zadaniach związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2 oraz wolontariatem - udział w akcji 

informacyjno - profilaktycznej, pomoc w zorganizowaniu miejsca kwarantanny zbiorowej, 

prowadzenie kampanii społecznych (transmitowanie komunikatów na temat panującej sytuacji 

i obostrzeń), pomoc w zorganizowaniu i zabezpieczeniu akcji drive-thru (mobilny punkt poboru 
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wymazów), odbiór i rozdysponowanie płynu do dezynfekcji oraz maseczek w ramach 

przyznanych zasobów Wojewody Dolnośląskiego dla placówek oświatowych. 

 

 

Sport, Rekreacja, Turystyka 

Baza sportowo-rekreacyjna  

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

siłownia, sala fitness, zaplecze socjalno-biurowe i punkt gastronomiczny, parking; 

• 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, boisko wielofunkcyjne (boisko do 

koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej); 

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

kosza/tenisa ziemnego lub jedno do piłki ręcznej; 

• kompleks basenowy rekreacyjno-wypoczynkowy, zawierający: nieckę basenową o 

wymiarach 50mx20m, boisko do piłki siatkowej plażowej, budynek techniczno-sanitarny, 

brodzik dla dzieci ze stacją uzdatniania wody; 

• 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; 

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

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

• tory do gry w Boule, wymiary każdego z torów 4 x 15m; 

• 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, pole campingowe z 2 szafkami elektrycznymi. 

 

Mimo obostrzeń wynikających z pandemii zrealizowano w roku 2020 zorganizowano: 

• XIV Indywidualną Amatorską Ligę Tenisa Stołowego, 

• XIV Halową Ligę Piłki Nożnej „Sycówka Cup” o Puchar Burmistrza,  

• XVIII Koncert Charytatywny, 

• Sportowe Ferie i Miasteczko Zamków Dmuchanych,  

• Ogólnopolski Halowy Turniej Łuczniczy, 

• Wystawę Owczarków Niemieckich w Parku Miejskim, 

• Cykl czterech imprez: Aglomeracja Rewelacja czyli Sportowe Czwartki Sportów 

Nieolimpijskich, 

• Ogólnopolski Turniej w Piłkę Siatkową Dziewcząt „Giganci Siatkówki”, 

• Lato Na Finiszu 2020 nad Zalewem Stradomia, 

• Piknik Charytatywny w Parku Miejskim,  
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• VII Grand Prix w Tenisie Stołowym,  

• I Sycowski Tydzień Seniora, 

• Otwarty turniej łuczniczy 3D dla dzieci „Zachowaj trzeźwy umysł”, 

• IX Łuczniczy Halloween 3D. 

 

W 2020 roku dużym zainteresowaniem cieszyły się głównie takie atrakcje turystyczne w 

Gminie Syców, jak: 

• Zalew w Stradomi Wierzchniej – licznie odwiedzany szczególnie w okresie 

wakacyjnym, ale także poza sezonem letnim, kiedy czas na terenach Zalewu spędzają 

spacerowicze, rowerzyści, rodziny z dziećmi, a zimą także osoby należące do klubów 

morsów. 

 

• Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka, znajdujące się w bezpośrednim 

sąsiedztwie Zalewu w Stradomi. Bardzo często turyści, mieszkańcy gminy oraz 

okolic łączą pobyt nad Zalewem ze zwiedzaniem Arboretum Leśnego. 

• Park Miejski w Sycowie z fontanną, pergolą, stawami, rzeźbami z brązu i piaskowca, 

mauzoleum, alejkami wijącymi się przez cały park, pomnikami przyrody i piękną 

roślinnością. Park jest doskonałym miejscem do spędzania czasu  o każdej porze 

roku, rodzinnie ale też aktywnie. 
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• Kościół filialny pw. Św. Marka w miejscowości Święty Marek wraz z przyległym 

cmentarzem oraz drogą krzyżową. W 2020 r. dokonano renowacji ołtarza, ambony i 

krzyża w kościele Św. Marka.  

 

• Kościół pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Sycowie z wieżą kościelną, na której znajduje 

się punkt widokowy 

 

 

 

• Kościół ewangelicki pw. Ap. Jana i Piotra 
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• Muzeum Regionalne 

• Staw Rybata („Kukułka”) w m. Wioska 

Promocja turystycznych atrakcji Gminy Syców zintensyfikowała się znacząco w mediach 

społecznościowych m.in. na stronach: 

• Dolny Śląsk Rowerem https://www.facebook.com/dolnyslask.rowerem/  

• Aglomeracja Wrocławska https://www.facebook.com/aglomeracjawroclawska 

• Dolny Śląsk Travel https://www.facebook.com/traveldolnyslask  

• Niesamowity Dolny Śląsk https://www.facebook.com/NiesamowityDolnySlask  

• Niesamowita Polska https://www.facebook.com/NiesamowitaPolska  

a przede wszystkim na profilu https://www.facebook.com/mig.sycow/  Syców- Oficjalny 

Profil Miasta. 

 

Promocja Gminy Syców oraz jej atrakcji turystycznych odbyła się także poprzez wydane 

publikacje, dystrybuowane w punktach informacji turystycznych na Dolnym Śląsku: 

• w Dolnośląskim Katalogu Turystycznym 

• w Przewodniku z serii Niesamowita Polska pt. „Niesamowity Dolny Śląsk”. 

 

Gmina Syców w roku 2020 została przyjęta w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna (Uchwała nr 620/2020 r. Zarządu Stowarzyszenia 

Dolnośląska Organizacja Turystyczna z dnia 16.10.2020 roku). Współpraca Gminy Syców                    

z DOT ma na celu m.in.: zintensyfikowanie działań promujących Gminę Syców na Dolnym 

Śląsku, wspieranie działań w zakresie tworzenia i rozwoju strategii rozwoju turystyki, 

integrowanie z różnymi środowiskami i instytucjami związanymi z rozwojem turystyki, 

możliwość uczestnictwa w targach i imprezach promocyjnych, wsparcie merytoryczne 

podejmowanych działań. 

W roku 2020 w znaczny sposób turystykę ograniczyła pandemia COVID-19. Przez wiele 

miesięcy nie były czynne lokale gastronomiczne, hotele a także Muzeum Regionalne, które                   

są nierozerwalnie związane z ruchem turystycznym.  Jednak ograniczenia w podróżowaniu                  

do dalekich destynacji sprawiły, że turyści chętniej korzystali z lokalnych atrakcji ( np. Zalew 

w Stradomi, Park Miejski, basen miejski) oraz spędzali czas rodzinnie zwiedzając okolice np. 

podczas rowerowych wycieczek. 

Atrakcyjność turystyczną Gminy Syców podniósł także udział w projekcie inwestycyjnym                  

pn. „Dolnośląska Autostrada Rowerowa”, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie 

Rzeczpospolita Samorządna. Projekt ma przyczynić się do ograniczenia wykluczenia 

transportowego w województwie Dolnośląskim oraz sprzyjać rozwojowi ruchu turystycznego 

poprzez zapewnienie łączności i wysokich standardów dróg rowerowych w sieci 

„Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej”. W ramach tego projektu na terenie Gminy Syców ma 

powstać ok. 28 km dróg rowerowych. Prace inwestycyjne i planistyczne nadal trwają. 

Gmina Syców w sierpniu 2020 roku zdeklarowała swój udział w projekcie Rewitalizacji linii 

kolejowej nr 181 Oleśnica-Syców-Kępno w ramach rządowego „Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”.  Założeniem 

programu Kolej+ jest poprawa dostępności komunikacyjnej miast powyżej 10 tys. 

mieszkańców do ośrodków wojewódzkich.  Wznowienie ruchu kolejowego na linii nr 181 jest 

wpisane w Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030, odpowiada                                

https://www.facebook.com/dolnyslask.rowerem/
https://www.facebook.com/aglomeracjawroclawska
https://www.facebook.com/traveldolnyslask
https://www.facebook.com/NiesamowityDolnySlask
https://www.facebook.com/NiesamowitaPolska
https://www.facebook.com/mig.sycow/
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na  konieczność uwzględniania planów zrównoważonej mobilności, ale przede wszystkim 

pozwoli w niedalekiej przyszłości na skomunikowanie mieszkańców z miastami Dolnego 

Śląska i turystów chcących przyjechać do Gminy Syców 

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 

2020 – 2030 

Wstępem do prac nad Strategią Rozwoju było szkolenie pt. „Praktyka zarządzania 

strategicznego rozwojem gminy”, którego uczestnikami byli naczelnicy i kierownicy 

wydziałów UMiG w Sycowie, przedstawiciele Rady Miejskiej w Sycowie oraz kierownicy 

oświaty i jednostek organizacyjnych gminy Syców. Prace nad Strategią Rozwoju Miasta                           

i Gminy Syców na lata 2020-2030 rozpoczęły się w lutym 2020 r. warsztatami strategicznymi, 

podczas których dokonano analizy strategicznej gminy, wskazano jej cele rozwoju oraz 

określono konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne, organizacyjne, informacyjne i inne, które 

będą realizowane w przyszłości. W warsztatach udział wzięli liderzy reprezentujący różne, 

lokalne środowiska społeczne i zawodowe oraz ponadlokalne instytucje posiadające 

największy wpływ na rozwój Miasta i Gminy Syców. Efektem warsztatów strategicznych oraz 

późniejszego opracowania zebranych danych był projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Syców na lata 2020-2030, poddany konsultacjom z Burmistrzem, kierownictwem gminnej 

administracji, społecznym, a także Komisjom Rady Miejskiej w Sycowie.  

Uchwałą nr XXIV/197/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 sierpnia 2020 r. przyjęta 

została Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Syców na lata 2020-2030. Jej realizacja ma na 

celu zrównoważony i dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy, przy jednoczesnym 

zachowaniu lub wręcz wzbogacaniu zasobów środowiska naturalnego. 

Poniżej zdjęcia z warsztatów strategicznych – materiały własne UMiG w Sycowie. 
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Program i realizacja programu współpracy Gminy 

Syców na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi 
Roczny Program  Współpracy Gminy Syców z organizacjami pozarządowym na rok 2020 był 

dokumentem, który systematyzuje i precyzuje współpracę Gminy Syców  

z organizacjami pozarządowymi. Określał on cele, zasady, przedmiot i formy współpracy, 

wskazuje na priorytetowe zadania publiczne, Formułował również sposób powoływania  

i działania komisji konkursowych opiniujących oferty składane w otwartych konkursach ofert 

przez organizacje pozarządowe. Program stanowił deklarację budowania dialogu 

obywatelskiego oraz chęci wspierania i umacniania działań lokalnych podejmowanych na 

terenie Gminy Syców.   

Do priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Gminy z organizacjami 

pozarządowymi w 2020 r. należały następujące zdania: 

• upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki; 

• nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży; 

• kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego; 

• wypoczynku dzieci i młodzieży; 

• ochrony zdrowia mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem działań                     

na rzecz osób niepełnosprawnych; 

• przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 

• podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości 

narodowej 

Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym był 

otwarty konkurs ofert, ogłaszany corocznie przez Burmistrza. Zasady i tryb wyboru ofert były 

jawne i podawane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o konkursie. Na wniosek organizacji 

pozarządowej, Gmina mogła zlecić, zgodnie z art. 19a ustawy realizację zadania publicznego   

z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

 

Realizacja Programu Współpracy Gminy Syców z organizacjami  oraz innymi    

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r. zlecono 

realizację zadań publicznych z zastosowaniem: 

• trybu konkursowego,  

• trybu pozakonkursowego (tzw. mały grant) 

 

W celu wyłonienia realizatorów zadań publicznych w 2020 r ogłoszono konkursy ofert. 

Podpisano 26 umów na realizację zadań publicznych w tym: 

• w trybie konkursowym  22 umowy 

• w trybie pozakonkursowym: 4 umowy 

Udzielono dotacji na łączną kwotę 285 670,00 zł 
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Wszystkie organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych wraz z przyznaniem 

dotacji przedłożyły sprawozdania z realizacji zadań. Dotacje w części niewykorzystanej zostały 

zwrócone, zgodnie z zawartymi umowami, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie.  

Łączna kwota niewykorzystanych dotacji zwróconych przez Organizacje wynosi: 16 056,09 zł 

(tj. 5,6 % całej wartości przyznanych dotacji). 

Dzięki znajomości potrzeb społeczności lokalnej organizacje mogą skutecznie i efektowanie 

realizować zadania publiczne w praktycznie każdej strefie, dlatego Gmina Syców szeroko 

współpracuje  z organizacjami zlecając im realizacje zadań publicznych.  

Dzięki wsparciu Gminy Syców oraz zaangażowaniu organizacji mieszkańcy miasta i gminy 

Syców mogli realizować swoje pasje oraz rozwijać zainteresowania 

 

 

Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania się koronowirusa sars-cov2 oraz 

podjęte działania na terenie Miasta i Gminy Syców  

w roku 2020 
STYCZEŃ 2020 

31 grudnia 2019 roku media obiegła informacja o pojawieniu się nietypowej choroby płuc  

w Chinach (Wuhan). O sprawie zostaje poinformowane WHO. 8 stycznia 2020 roku chińscy 

naukowcy odkrywają, że przyczyną jest nowy rodzaj wirusa (koronawirus). 24 stycznia pojawia 

się pierwszy przypadek wirusa w Unii Europejskiej (Francja). 

30 stycznia 2020 r. WHO ogłasza stan światowego zagrożenia epidemią. Tego dnia odbyła 

się także pierwsza konferencja o zagrożeniu epidemicznym w polskim Ministerstwie Zdrowia. 

Koronawirus zaczyna rozprzestrzeniać się po krajach całego świata.  

 

 

LUTY 2020 

Do połowy lutego Polska funkcjonowała normalnie nie odczuwając wielkiego zagrożenia, 

jednak 23 2020 lutego temat nowego wirusa zaczął pojawiać się na pierwszych stronach gazet 

i w serwisach informacyjnych. Cały świat obserwował sytuację we Włoszech, gdzie sytuacja 

stawała niebezpieczna. 

 

MARZEC 2020 

2 marca 2020 r. Europejskie Centrum Zapobiegania Chorobom Zakaźnym podnosi stopień 

zagrożenia epidemią ze średniego na wysoki i dwa dni później 4 marca pojawia się pierwszy 

pacjent z koronawirusem w Polsce. 

6 marca od północy obowiązuje wydany przez ministra zdrowia zakaz wywozu z kraju 

leków przeciwbólowych, przeciwgorączkowych i przeciwwirusowych. Zakaz obejmuje też 

maseczki, czepki, termometry i inny sprzęt, który może być pomocny w walce z epidemią.  

 

Gmina Syców: 6 marca złożono pierwszy wniosek o przyznanie dodatkowych środków 

finansowych z rezerwy kryzysowej (20 000,00 zł) w związku z przeciwdziałaniem 

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-zakaz-wywozu-lekow-z-polski-dotyczy-rowniez-maseczek/p2y999n
https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-zakaz-wywozu-lekow-z-polski-dotyczy-rowniez-maseczek/p2y999n
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rozprzestrzeniania się koronawirusa na zakup płynu do dezynfekcji oraz dozowników 

(podajniki, spryskiwacze). Epidemia spowodowała ogromne trudności w składaniu zamówień 

i dostępności towaru, który był deficytowy. Zakupiono płyn do dezynfekcji, aplikatory do płynu 

(ścienne), spryskiwacze oraz termometr bezdotykowy do pomiaru temperatur ciała w miejscu 

pracy. 

 

10 marca zostają odwołane wszystkie imprezy masowe w Polsce, natomiast następnego dnia 

zostają zamknięte uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola i żłobki, a WHO ogłasza, że można 

już mówić o pandemii koronawirusa. 

 

Gmina Syców: zapoznano kierowników, dyrektorów oraz pracowników placówek 

publicznych z obecną sytuacją na ternie Polski i świata, przekazano zalecenia oraz materiały 

informacyjne, które są także publikowane na stronie internetowej oraz na profilu FB. Wydano 

zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Syców nr 292/2020 z dnia 10 marca 2020 w sprawie 

wdrożenia działań zapobiegawczych i profilaktycznych w związku z występowaniem na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej wirusa SARS-CoV2 (COVID-19). We wszystkich placówkach 

publicznych Gminy zamontowano dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk, przemywane były 

powierzchnie użytkowe specjalnymi preparatami, zamieszczono odpowiednie instrukcje oraz 

ograniczono wizyty osobiste mieszkańców (zalecono zdalne załatwianie spraw).  

12 marca pojawia się pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa w Polsce w związku z czym w 

trybie natychmiastowym zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

na którym omówiono panującą sytuację oraz system współdziałania wszystkich służb na terenie 

Gminy. Urząd pozostawał  w całodobowym kontakcie z Powiatowym Centrum Zarządzania 

Kryzysowego oraz z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Oleśnicy. 

Z racji ogromnego zapotrzebowania na środki ochrony osobistej oraz dodatkowe patrole Gmina 

przekazuje 20 000,00 zł na działalność SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie oraz 5 300,00 zł na 

działania Policji. Podjęliśmy także ścisłą współpracę z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Sycowie w zakresie pomocy osobom potrzebującym i samotnym. 

13 marca złożono drugi wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy kryzysowej 

na walkę z wirusem (90 000,00 zł), które umożliwiły zakup radiotelefonu do utrzymanie stałej 

łączności na linii gmina - powiat, 10 sztuk laptopów do zdalnej pracy dla osób kluczowych w 

Urzędzie, środków ochrony osobistej, materiałów informacyjnych dla mieszkańców oraz 

wyposażenie  miejsca kwarantanny (łóżka polowe, koce, śpiwory, artykuły ochronne). 

Zostało przygotowane jedno miejsce kwarantanny zbiorowej (świetlica w Drołtowicach),                      

w pełni zaopatrzone w potrzebny sprzęt i artykuły. Docelowo na ternie Gminy wskazano dwa 

inne obiekty jako miejsca kwarantanny zbiorowej (świetlica  - Wioska i hala sportowa MOSiR). 

Informacje o bieżącej sytuacji na terenie Gminy regularnie umieszczane były na stronie 

internetowej miasta, na profilu facebooka Syców Oficjalny profil Miasta oraz w formie 

plakatów informacyjnych. Wydrukowano 10 000 sztuk ulotek zawierających numery 

kontaktowe do szpitali, PSSE, UMiG, infolinii NFZ, przychodni oraz poradni psychologiczno- 

terapeutycznej. Gmina udostępniła dwa numery informacyjne - całodobowe do pracowników 

Urzędu. Osoby objęte kwarantanną były pod regularnym nadzorem policji. Ze wskazanymi 

osobami kontakt mieli także przedstawiciele Urzędu oraz MGOPS w Sycowie, którzy udzielają 

informacji oraz niosą pomoc. 
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14 marca zaczyna obowiązywać w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. 16 marca zostają 

zawieszone wszystkie loty krajowe. 20 marca MEN ogłasza, że szkoły od 25 marca przechodzą 

na nauczanie zdalne. 24 marca Polska wprowadza daleko idące restrykcje w poruszaniu się. 

Zabronione jest gromadzenie się w parkach i na bulwarach, w mszach może uczestniczyć 

najwyżej pięć osób. Dozwolone są wyjścia do pracy, do sklepu, w celu pomocy innym.  

Gmina Syców: odwołano imprezy i wydarzenia na ternie Gminy. Odwołana została 

kwalifikacja wojskowa. Zamówiono 10 tysięcy sztuk ulotek informacyjnych ze wszystkimi 

niezbędnymi numerami telefonów na temat koronawirusa. 16 marca MGOPS podpisał 

porozumienie z ZHP Syców, na mocy którego harcerze będą udzielać pomocy osobom 

starszym i potrzebującym. Do akcji wolontariatu włączyli się także: Akademia Piłkarska Syców 

oraz Jednostka Strzelecka Syców. 13 marca SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie uruchomiła 

numery telefonów do lekarzy w celu konsultacji, diagnozy czy przepisania recept. Podobny 

schemat przyjęły dwie inne przychodnie z terenu gminy (Mediccare oraz EMC). Tego dnia 

zadecydowano o zamknięciu miejskiego targowiska, PSZOK a Urząd ograniczył przyjmowanie 

interesantów do okienka w biurze podawczym oraz obsługi zdalnej. 

 

KWIECIEŃ 2020 

3 kwietnia 2020 liczba zakażonych przekracza 3 tyś. Lasy Państwowe wprowadzają zakaz 

wstępu do lasu. 6 kwietnia Sejm przegłosowuje ustawę o głosowaniu korespondencyjnym.                     

8 kwietnia liczba zarażonych koronawirusem przekracza 5 tys.  

Rząd utrzymał wszystkie obowiązujące do tej pory ograniczenia związane z koronawirusem                    

i dołożył jedno nowe: obowiązek zasłaniania twarzy w przestrzeniach publicznych. Egzaminy 

maturalne i  ósmoklasistów zostały przełożone 

Gmina Syców: złożono trzeci wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy 

kryzysowej (20 000,00 zł), dzięki którym zakupione zostaną środki do dezynfekcji 

powierzchni użytkowych w przestrzeni publicznej (klatki schodowe w blokach 

wielorodzinnych) oraz maseczki. W związku z ogromnym zapotrzebowaniem na maseczki i 

związanym z tym obowiązkiem zakrywania   ust i nosa w przestrzeni publicznej zrealizowano 

akcję „uszyj maseczkę”. Dzięki pomocy wielu wolontariuszy uszyto bezpłatnie kilka tysięcy 

maseczek, które dostali niemal wszyscy mieszkańcy gminy wg zapotrzebowania. Maseczki 

trafiły także do osób pozostających pod opieką MGOPS, seniorów, wolontariuszy czy osób 

samotnych. Wsparły także ośrodki zdrowia, miejscowych policjantów, strażaków, 

stowarzyszenia i szpital powiatowy. W związku w wytycznymi Komendy Głównej PSP 

pojawiła się natychmiastowa potrzeba zakupienia pralki oraz suszarki przemysłowej dla 

jednostek OSP biorących udział w działaniach ratowniczych podczas epidemii, w których 

strażacy mają bezpośredni kontakt z ofiarami wypadków lub zdarzeń medycznych. W związku 

z powyższym złożono czwarty wniosek o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy 

kryzysowej na w/w zadanie (9 000,00 zł) na zakup pralki i suszarki przemysłowej, 

specjalistycznych środków piorących oraz wykonanie prac hydraulicznych. Zakupiony sprzęt 

umożliwi dodatkowo pranie chemiczne koców i śpiworów, które są używane w miejscu 

kwarantanny zbiorowej.  

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-rzad-wprowadza-nowe-restrykcje-co-oznaczaja/b6rrhbv
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Kolejnym ważnym krokiem było zakupienie i rozwieszenie nad głównymi ulicami miasta  

2 banerów „Zostań w domu”, które przypominają mieszkańcom, że w tak trudnej chwili 

musimy być zdyscyplinowani i rozważni. 

15 kwietnia zakupiono urządzenie do dekontaminacji powietrza dla SPZOZ „Przychodnia”  

w Sycowie w ramach zwiększenia bezpieczeństwa służby zdrowia o wartości 15 000,00 zł.  

16 kwietnia Gmina przekazała 35 laptopów do zdalnej nauki dla szkół podstawowych, które 

kolejno zostały użyczone najbardziej potrzebującym uczniom. Laptopy zakupione zostały  

w ramach dofinansowania Ministerstwa Cyfryzacji. Decyzją Rady obniżono czynsz dzierżawy 

gminnych lokali użytkowych (pomoc przedsiębiorcom) do 1 zł / m2 dla nieprowadzących 

działalności gospodarczej oraz o 60% dla przedsiębiorców, których dochody zmalały w 

związku z panującą epidemią. Pod koniec miesiąca otwarto PSZOK oraz miejskie targowisko 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.  

24 kwietnia dzięki współpracy z Wojewodą oraz PSSE w Oleśnicy zorganizowano w Sycowie 

mobilny punkt poboru wymazów „drive-thru” od osób przebywających na kwarantannie na 

mocy decyzji Sanepidu.  

 

MAJ 2020 

Gmina Syców: w związku z planowanym otwarciem przedszkoli składa piąty wniosek  

z rezerwy kryzysowej o przyznanie dodatkowych środków na walkę z koronawirusem. 

Gmina przystąpiła do zakupu trzech sztuk sterylizatorów na łączną kwotę ponad 30 000,00 zł. 

Sterylizatory służą do dezynfekcji pomieszczeń w przedszkolach publicznych i żłobku (a w 

razie potrzeby także w innych placówkach oświaty). W dalszym ciągu istniało ogromne 

zapotrzebowanie na środki do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki ochronne. W ramach 

wsparcia przekazano dla ww. placówek rękawiczki ochronne (nitrylowe oraz foliowe), fartuchy 

oraz maseczki. Płyn do dezynfekcji zapewnił Wojewoda. 

  

18 maja otwarte zostały 3 miejskie przedszkola oraz żłobek przy zachowaniu najwyższych 

norm bezpieczeństwa. Gmina przystąpiła także do przygotowywania Szkół Podstawowych na 

przyjęcie dzieci. Trwają przygotowania przystosowania budynku Urzędu na całkowite otwarcie  

i przyjmowanie interesantów wg dawnych zasad. Zachowanie bezpieczeństwa jest tutaj 

kluczowe.  

 

20 maja 2020 w zakładzie, w miejscowości Jankowy (powiat kępiński) zdiagnozowano 156 

przypadków zarażenia koronawirusem. Sytuacja ta zawarzyła  także na Gminie Syców, skąd 

kilkadziesiąt osób dojeżdżało do pracy 

 

22 maja przy współpracy z OSP Drołtowice (przydzieloną do działań w związku z COVID) 

rozwieziono pakiety dla nowych osób zarażonych tj. instrukcję postępowania z odpadami, płyn 

do dezynfekcji worków na odpady oraz informację ogólną dotyczącą COVID-19. Udzielono 

także wsparcia dla gminnych Szkół Podstawowych w postaci rękawiczek oraz fartuchów 

ochronnych w związku z wznowieniem zająć opiekuńczych dla klas 1-3. 
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27 maja zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego zlikwidowano miejsce kwarantanny 

zbiorowej w Drołtowicach. Zakupione wyposażenie zostało wciągnięte na stan magazynu 

obrony cywilnej gminy Syców.  

29 maja złożono szósty wniosek o przyznanie dodatkowych środków finansowych z 

rezerwy kryzysowej (20 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie 49 wymazów (testy 

molekularne RT-PCR) w kierunku obecności wirusa SARS-CoV2 u nauczycieli, pomocy 

nauczyciela w szkołach podstawowych i opiekunów w żłobku. Akcja miała na celu 

zapewnieniu rodziców, że opieka nad dziećmi w tych placówkach jest bezpieczna i zachowano 

wszelkie standardy zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.  

 

CZERWIEC 2020 

Działania Gminy skupiają się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców 

podczas pobytu poza domem. Nowe zasady zezwoliły na wiele ulg jednak stopień zachorowań  

w Gminie jest wysoki (najwyższy od początku epidemii). Pozostawaliśmy w stałym kontakcie                            

z Policją oraz PSSE w Oleśnicy. Analizujemy zasoby jakimi dysponujemy w razie ewentualnej 

pomocy.  

4 czerwca pobrano wymazy od wszystkich nauczycieli i pomocy nauczyciela w przedszkolach 

oraz opiekunów w żłobku, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi. Wszystkie wyniki były 

negatywne. 

Od 8 czerwca Urząd zaczął działać w trybie otwartym dla interesantów. Wszystkie biura zostały 

zaopatrzone w potrzebne materiały ochronne tj. przyłbice, płyn do dezynfekcji w spryskiwaczu, 

maseczki i rękawiczki. W urzędzie obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez interesantów. 

Płyn do dezynfekcji znajduje się przy każdym wejściu głównym do budynku oraz na każdym 

piętrze w specjalnych ściennych podajnikach. W dalszym ciągu priorytetem jest zapewnienie 

wysokiego poziomu czystości i odkażanie poręczy, klamek i ścian, które w największym 

stopniu są dotykane przez ludzi.  

16 czerwca Gmina odebrała 118 sztuk 5-litrowych kanistrów z płynem do dezynfekcji 

przekazanym nieodpłatnie przez Wojewodę Dolnośląskiego. Płyn został przeznaczony na 

bieżące potrzeby Gminy.  

Statystyki na koniec czerwca w Gminie są dobre. Wiele osób po długim czasie przebywania  

w izolacji ozdrowiało. W dalszym ciągu dbamy o najwyższe standardy czystości i 

bezpieczeństwa. 

 

LIPIEC 2020 

10 lipca dotarła do nas informacja, że od 13 lipca do odwołania będą nieczynne referaty 

wydziałów Starostwa Powiatowego w Sycowie: Wydział Komunikacji i Inżynierii Dróg; 

Środowiska i Nieruchomości; Geodezji, Kartografii i Katastru oraz Architektury                                           

i Budownictwa. Urząd pracuje normalnie. 

 

SIERPIEŃ 2020 

 

W dniu 6 sierpnia 2020 r. złożono siódmy wniosek o przyznanie dodatkowych środków                                             

z rezerwy kryzysowej (12 700,00 zł) na zakup drzwi z elektrozamkiem oraz montaż wideo-

domofonu przy tylnym wejściu do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. Nowy system 



 
45 

 

zdalnego kontrolowania wejść do Urzędu przygotuje placówkę do potencjalnego powrotu 

zaostrzeń w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV2, 

zminimalizuje niepotrzebne przemieszczenie się osób i ryzyko zakażenia. Głównym celem 

podejmowanych działań jest zachowanie ciągłości pracy administracji i zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkich osób wewnątrz budynku (zarówno pracowników jak                                           

i interesantów). Ostatni miesiąc pokazał, że sytuacja epidemiologiczna na terenie gminy jest 

stosunkowo stabilna, a ilość zakażeń utrzymuje się na stałym poziomie około 10 osób w izolacji 

i 25 osób na kwarantannie, jednak należy podkreślić, że jest to jednoczenie najgorsza sytuacja 

na tle innych gmin w całym powiecie. Dwukrotnie podczas epidemii oddziały Starostwa 

Powiatowego znajdujące się w urzędzie poddawane były czasowej kwarantannie. 

Monitorowany system kontrolowanych, bezkontaktowych wejść do budynku pozwoli 

zminimalizować ryzyko zakażenia i czasowego zamknięcia placówki w sezonie, na który 

przygotowuje się cała Polska. Dodatkowo wytypowanie tylnego wejścia jako jedyne czynne 

(zlokalizowane od strony parkingu) podczas fali zachorowań, pozwoli uniknąć gromadzenia 

się dużej ilości osób na wąskim chodniku przy drodze głównej, gdzie nie ma możliwości 

zachowania dystansu nie kolidując przy tym z przechodniami. 

 

28 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Syców zwołał posiedzenie Gminnego Zespołu 

Zarządzania Kryzysowego przy współudziale dyrektorów placówek oświatowych oraz 

dyrektor  PSSE w Oleśnicy, która przedstawiła całokształt procedur postepowania podczas 

prowadzenia zajęć lekcyjnych, typowania potencjalnych osób na kwarantannę oraz zasad 

bezpieczeństwa. 

 

WRZESIEŃ 2020 

Rozpoczęcie roku szkolnego, wszystkie szkoły w Gminie pracują w trybie stacjonarnych. 

Powiat utrzymuje się w zielonej strefie. 

Przychodzi wsparcie dla placówek oświatowych z zasobów rezerw Wojewody Dolnośląskiego  

w postaci darmowych maseczek i płynu do dezynfekcji. Strażacy z OSP odbierają przydzielone 

środki i rozwożą po wszystkich placówkach. Otrzymane środki ochronne są niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania placówek. 

Pozostawaliśmy w stałym kontakcie ze Starostwem Powiatowym, PSSE w Oleśnicy, Policą, 

MGOPS oraz wszystkimi jednostkami, których współpraca jest niezbędna w walce z panującą 

epidemią. 

 

PAŹDZIERNIK 2020 

1 października Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 1967 nowych przypadkach zakażenia 

koronawirusem w Polsce – to kolejny rekord. Rekordy zakażeń padają każdego kolejnego dnia. 

Wielka Brytania przywraca 14-dniową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z Polski, a także 

z Turcji i karaibskich wysp Bonaire, St. Eustatius i Saba - poinformował minister transportu 

Grant Shapps. Obowiązek ten wejdzie w życie w sobotę o godz. 4:00. Dynamiczna sytuacja w 

Polsce przedkłada się także na nasza Gminę. Musimy powrócić do planowania i działań, które 

podejmowaliśmy w marcu i kwietniu. 

23 października jest dniem kluczowym dla pracy Urzędu MiG. Mamy pierwszy potwierdzony 

przypadek koronawirusa wśród pracowników oraz kolejny u osoby pracującej w ramach 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/koronawirus-na-swiecie-wielka-brytania-zaostrza-warunki-dla-polakow-przybywajacych-na/vv6xg4h
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umowy zlecenie. Kolejne 3 osoby zostały skierowane na wymazy. Większość pracowników 

przebywa na zwolnieniu lub pracy zdalnej ze względu na zły stan zdrowia (pojawiają się duże 

problemy kadrowe i zaburzona zostaje praca urzędu). Liczba osób zakażonych w Polsce sięga 

13 632 oraz 153 zgony. 

 

 

LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2020 

 

Wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV2 większej ilości pracowników Urzędu. Urząd w 

dalszym ciągu realizuje bieżącą obsługę mieszkańców i terminowo  realizacji zadania. 

09 listopada – ponowne zamknięcie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Wprowadzenie nauki zdalnej.  

25 listopada – rekordowa dzienna liczba zgonów w Polsce (674 osób) 

02 grudnia – liczba zakażonych w Polsce przekroczyła 1 mln. 

08 grudnia – pierwsze szczepienie szczepionką Pfizer/BioNTech w Wielkiej Brytanii (poza 

badaniem klinicznym) daje nadzieję na ograniczenie liczby zakażeń. 
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Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Sycowie                   

w roku 2020 
Numer uchwały 

 

Uchwała w sprawie 

 

Data podjęcia 

XVII/138/2020 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz 

określenia dokumentów potwierdzających te 

kryteria w drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Syców. 

30 stycznia 2020 

XVII/139/2020 utworzenia Publicznego Przedszkola nr 4 w 

Sycowie przy ulicy Kościelnej 3 i nadania statutu. 

30 stycznia 2020 

XVII/140/2020 zmian w statucie Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnia” w 

Sycowie. 

30 stycznia 2020 

XVII/141/2020 wniesienia wkładu pieniężnego do spółki 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z 

siedzibą w Sycowie. 

30 stycznia 2020 

XVII/142/2020 zmiany uchwały nr XXXIX/230/2013 z dnia 19 

grudnia 2013r. w sprawie wysokości stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. 

30 stycznia 2020 

XVII/143/2020 zmiany uchwały nr XXIII/163/2016 Rady 

Miejskiej  

w Sycowie z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia 

wysokości stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami dla nieruchomości zamieszkałych na 

terenie Miasta i Gminy Syców. 

30 stycznia 2020 

XVII/144/2020 zmiany uchwały nr XVI/131/2019 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 r w 

sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie Miasta 

i Gminy Syców. 

30 stycznia 2020 

XVII/145/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 

Miasta i Gminy Syców. 

30 stycznia 2020 

XVII/146/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

30 stycznia 2020 

XVII/147/2020 uchwalania planów pracy Komisji Stałych Rady 

Miejskiej w Sycowie na rok 2020. 

30 stycznia 2020 

XVIII/148/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej  

27 lutego 2020 
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w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta  

i Gminy Syców. 

XVIII/149/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

27 lutego 2020 

XVIII/150/2020 trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od 

podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, 

na których zaprzestano produkcji rolnej. 

27 lutego 2020 

XVIII/151/2020 przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego we Wrocławiu skargi 

Prokuratora na uchwałę nr XVIII/87/07 z dnia 

21.11.2007 roku w sprawie opłat za wykup 

miejsca na cmentarzu komunalnym w Sycowie 

w celu pochowania zwłok. 

27 lutego 2020 

XVIII/152/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych. 

27 lutego 2020 

XIX/153/2020 przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sycowie. 

2 kwietnia 2020 

XIX/154/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w 

sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 

i Gminy Syców. 

2 kwietnia 2020 

XIX/155/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

2 kwietnia 2020 

XIX/156/2020 przyjęcia zadania publicznego od Powiatu 

Oleśnickiego związanego z zarządzaniem 

niektórymi drogami powiatowym. 

2 kwietnia 2020 

XIX/157/2020 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego. 

2 kwietnia 2020 

XIX/158/2020 ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych. 

2 kwietnia 2020 

XIX/159/2020 określenia programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Miasta i Gminy Syców w 

2020r. 

2 kwietnia 2020 

XIX/160/2020 przekazania środków finansowych dla Policji. 2 kwietnia 2020 
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XX/161/2020 utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Sycowie przy ul. Kościelnej 3 i nadania statutu. 

30 kwietnia 2020 

XX/162/2020 przyjęcia Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających 

do szkół podstawowych pobierających naukę na 

terenie Gminy Syców 

30 kwietnia 2020 

XX/163/2020 określenia szczegółowych warunków, form i 

trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych pobierających 

naukę na terenie Gminy Syców. 

30 kwietnia 2020 

XX/164/2020 zwolnienia rodziców i opiekunów dzieci 

uczęszczających do Żłobka Miejskiego w 

Sycowie z opłat za pobyt w okresie zawieszenia 

działalności jednostki w związku z 

rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa 

wywołującego chorobę COVID-19. 

30 kwietnia 2020 

XX/165/2020 zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 30 kwietnia 2020 

XX/166/2020 zmiany uchwały nr XVI/124/2019 Rady 

Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 

Syców. 

30 kwietnia 2020 

XX/167/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

30 kwietnia 2020 

XX/168/2020 wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy 

Syców w 2020 roku. 

30 kwietnia 2020 

XX/169/2020 uchylenia uchwały Nr XXIV/160/2000 z dnia  

07 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia czynszu za 

najem lokali użytkowych oraz opłat za 

użytkowanie gruntów stanowiących własność 

gminy. 

30 kwietnia 2020 

XX/170/2020 wysokości opłat za miejsca grzebalne na 

Cmentarzu Komunalnym w Sycowie. 

30 kwietnia 2020 

XX/171/2020 zmiany uchwały Nr XXX/157/08 z dnia 

27.10.2008 r. w sprawie uchwalenia „Programu 

usuwania i unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest na terenie Gminy Syców”. 

30 kwietnia 2020 

XX/172/2020 zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej 30 kwietnia 2020 

XX/173/2020 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 

30 kwietnia 2020 

XX/174/2020 zmiany uchwały nr XVI/129/2019 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Miasta i Gminy Syców. 

30 kwietnia 2020 

XX/175/2020 zmiany uchwały nr XVI/130/2019 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 roku 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

30 kwietnia 2020 
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uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów 

komunalnych, częstotliwość i sposób 

świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy 

Syców. 

XX/176/2020 rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Sycowie 

30 kwietnia 2020 

XXI/177/2020 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej „Przychodnia” w Sycowie za 2019 

rok. 

28 maja 2020 

XXI/178/2020 uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

działki nr 66 w miejscowości Szczodrów. 

28 maja 2020 

XXI/179/2020 uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

geodezyjnego Stradomia Wierzchnia (część I). 

28 maja 2020 

XXI/180/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 

Syców. 

28 maja 2020 

XXI/181/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

28 maja 2020 

XXI/182/2020 udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa 

Dolnośląskiego. 

28 maja 2020 

XXI/183/2020 rozpatrzenia petycji. 28 maja 2020 

XXII/184/2020 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

wotum zaufania. 

 

XXII/185/2020 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 

2019. 

29 czerwca 2020 

XXII/186/2020 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok. 

29 czerwca 2020 

XXII/187/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej. 

29 czerwca 2020 

XXII/188/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

29 czerwca 2020 

XXII/189/2020 wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 

bezprzetargowym nieruchomości 

niezabudowanej położonej w miejscowości 

Stradomia Wierzchnia wraz z udzieleniem 

bonifikaty od jej ceny. 

29 czerwca 2020 

XXII/190/2020 uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych pomnika przyrody.  

29 czerwca 2020 
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XXIII/191/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej w Sycowie z dnia 19 grudnia 2019 

roku w sprawie wieloletniej prognozy 

finansowej Miasta i Gminy Syców. 

23 lipca 2020 

XXIII/192/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

23 lipca 2020 

XXIII/193/2020 przyjęcie do realizacji programu zdrowotnego 

latach 2020-2021 o nazwie: „Gminny program 

zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń 

wirusami brodawczaka ludzkiego HPV”. 

23 lipca 2020 

XXIII/194/2020 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

23 lipca 2020 

XXIII/195/2020 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

23 lipca 2020 

XXIII/196/2020 przyjęcia zadania publicznego od Powiatu 

Oleśnickiego związanego z zarządzaniem 

niektórymi drogami powiatowymi.  

23 lipca 2020 

XXIV/197/2020 przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy 

Syców na lata 2020 – 2030. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/198/2020 zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie 

z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 

należnej w 2020 r 

20 sierpnia 2020 

XXIV/199/2020 uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Działosza. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/200/2020 uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 

Wielowieś. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/201/2020 wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę 

Syców porozumienia międzygminnego 

dotyczącego zasad współpracy w związku z 

realizacją zadania pn. Opracowanie Planu 

Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/202/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 

Syców. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/203/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/204/2020 określenia średniej ceny jednostki paliwa w 

Gminie Syców na rok szkolny 2020/2021. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/205/2020 zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym,  

w prowadzonych przez Gminie Syców 

publicznych przedszkolach i oddziałach 

20 sierpnia 2020 
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przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych. 

XXIV/206/2020 zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i 

rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 

powierzono stanowisko kierownicze oraz w 

sprawie określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru` godzin zajęć 

niektórych nauczycieli, obowiązujących w 

przedszkolach i szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Syców. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/207/2020 zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w 

Sycowie oraz nadanie jej statutu. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/208/2020 zmiany uchwały w sprawie wspólnej obsługi 

jednostek organizacyjnych gminy Syców. 

20 sierpnia 2020 

XXIV/209/2020 zmiany uchwały w sprawie określenia jednostek 

budżetowych, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Syców, które gromadzą dochody na 

wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i 

ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu 

sporządzania planów finansowych dochodów i 

wydatków nimi finansowanych, dokonywania 

zmian w tym planie i ich zatwierdzania. 

20 sierpnia 2020 

XXV/210/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i 

Gminy Syców 

24 września 2020 

XXV/211/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020 

24 września 2020 

XXV/212/2020 przystąpienia Miasta i Gminy Syców do 

Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja 

Turystyczna. 

24 września 2020 

XXV/213/2020 zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia 

kontroli wyjaśniającej. 

24 września 2020 

XXV/214/2020 skargi na dyrektorów szkół i przedszkoli 

w Mieście i Gminie Syców. 

24 września 2020 

XXVI/215/2020 przyjęcia „Raportu z realizacji zadań zawartych 

w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Syców 

na lata 2017 – 2020”. 

12 listopada 2020 

XXVI/216/2020 ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym w 2021 roku. 

12 listopada 2020 

XXVI/217/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy 

Syców. 

12 listopada 2020 

XXVI/218/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

12 listopada 2020 
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XXVI/219/2020 wyrażenia stanowiska o przystąpieniu Gminy 

Syców do prac nad utworzeniem spółdzielni 

energetycznej. 

12 listopada 2020 

XXVI/220/2020 przyjęcia zadania publicznego od Powiatu 

Oleśnickiego związanego z zarządzaniem 

niektórymi drogami powiatowymi. 

12 listopada 2020 

XXVI/221/2020 przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – 

Katolickiej p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w 

Sycowie, na dofinansowanie zadania „Święty 

Marek, kościół  

pw. św. Marka: prace konserwatorskie przy 

zabytkowym wyposażeniu kościoła – ołtarzu 

głównym, krucyfiksie oraz ambonie”. 

12 listopada 2020 

XXVII/222/2020 zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na 

pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej we Wrocławiu – z miejscem 

pracy w Zespole Zamiejscowym w Legnicy. 

26 listopada 2020  

XXVII/223/2020 uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Syców. 

26 listopada 2020 

XXVII/224/2020 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Syców 

26 listopada 2020 

XXVII/225/2020 przystąpienia do sporządzenia miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w obrębach Drołtowice, 

Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Wielowieś, 

Syców, Wioska, Ślizów, Stradomia Wierzchnia. 

26 listopada 2020 

XXVII/226/2020 określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości 

 

26 listopada 2020 

XXVII/227/2020 uchwalenia programu Współpracy Gminy Syców 

z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie, na rok 2021. 

26 listopada 2020 

XXVII/228/2020 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2021. 

26 listopada 2020 

XXVII/229/2020 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 

2021 r. 

26 listopada 2020 

XXVII/230/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

26 listopada 2020 

XXVIII/231/2020 górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

zobowiązani do ponoszenia opłat za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

rzecz gminy. 

XXVIII/232/2020 ustanowienia pomnika przyrody. 21 grudnia 2020 

XXVIII/233/2020 wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji 

Syców. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/234/2020 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/235/2020 przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na lata 2021 - 2023. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/236/2020 uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od 

posiadania psów na terenie Miasta i Gminy 

Syców. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/237/2020 zwolnień od podatku od nieruchomości  

dla przedsiębiorców w ramach pomocy de 

minimis. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/238/2020 uchylenia uchwały w sprawie przyjęcia zadania 

publicznego od Powiatu Oleśnickiego 

związanego z zarządzaniem niektórymi drogami 

powiatowymi. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/239/2020 udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu 

Oleśnickiego. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/240/2020 zmiany uchwały  w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/241/2020 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/242/2020 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/243/2020 zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/244/2020 wydatków niewygasających z upływem roku 

2020. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/245/2020 zmiany uchwały nr XVI/123/2019 Rady 

Miejskiej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

wieloletniej prognozy finansowej Miasta i 

Gminy Syców. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/246/2020 zmiany budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 

2020. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/247/2020 ustalenia stawek jednostkowych dotacji 

przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji w Sycowie na rok 2021. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/248/2020 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej 

Miasta i Gminy Syców na lata 2021-2029. 

21 grudnia 2020 

XXVIII/249/2020 budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2021. 21 grudnia 2020 

XXVIII/250/2020 przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Sycowie 

na 2021 rok. 

21 grudnia 2020 
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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  

• wydziału Inwestycji i infrastruktury Technicznej – 18 uchwał  

• wydział Gospodarki Odpadami i Środowiska – 11 uchwał 

• wydział Gospodarki Nieruchomościami – 10 uchwał  

• wydział Organizacyjny - 7 uchwał 

• Samodzielne Stanowisko ds. Społecznych – 4 uchwały 

• Centrum Usług Wspólnych w Sycowie – 12 uchwał 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie – 3 uchwały  

• SGK sp. z o.o. 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  


