PROTOKÓŁ nr XLIV/18
z Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie
z dnia 05 czerwca 2018 r.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała o godz. 1500 otwarcia XLIV Sesji Rady
Miejskiej w Bolkowie odbywającej się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Bolkowie. Przewodnicząca Rady powitała radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Bolkowa,
Zastępcę Burmistrza Bolkowa, Skarbnika i Sekretarza Gminy oraz Kierownika Referatu
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Przewodnicząca Rady oświadczyła, że w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, nieobecna
radna Dorota Pajor zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
protokołu. Wobec powyższego rada jest władna do podejmowania uchwał wobec
ustawowego składu rady wynoszącego 15 radnych.
Następnie Przewodnicząca Rady odczytała wniosek Burmistrza Bolkowa w sprawie
zwołania XLIV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) stanowiący załącznik nr
2 do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, który radni otrzymali z materiałami
na sesję zgodnie z załącznikiem nr 3 w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie XLIV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Bolków.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bolków;
2) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
7. Zakończenie obrad.
Ad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak poddała pod głosowanie porządek obrad,
który został zatwierdzony jednogłośnie przy 14 głosach za.
Ad. 3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
Do pracy Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszono poniżej wymienione kandydatury:
1. Iwonę Małek – wyrażającą zgodę
2. Kazimierza Małeckiego – wyrażającego zgodę
3. Bogusławę Kałużną– wyrażającą zgodę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie przy 14 głosach za powołała Komisję Uchwał
i Wniosków w składzie:
1. Bogusława Kałużna
2. Kazimierz Małecki
3. Iwona Małek.
Ad. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Bolków.
Przewodnicząca Rady oddała głos Burmistrzowi Bolkowa Jarosławowi Wrońskiemu,
który podziękował Radnym za przybycie na Sesję. Poinformował, że obecnie gmina stoi
przed bardzo ważną decyzją odnośnie rewitalizacji rynku, ponieważ przeprowadzono drugi
przetarg na realizację tego zadania i wartość jego wzrosła o ponad 1 mln zł w porównaniu do
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wartości kosztorysowej. Obecnie należy zdecydować czy zwiększyć koszt zadania czy
odstąpić od realizacji i zwrócić dofinansowanie w wysokości około 9 mln zł. Dodał, że
w nowej perspektywie dofinansowania środki w RPO w Funduszu Spójności, z którego
dofinansowania obecnie gmina korzysta będą mniejsze.
Zastępca Burmistrza Jacek Machynia poinformował, że w perspektywie finasowania
przedakcesyjnego zadanie związane z wyminą płyty rynku w gminie Bolków w latach 20062013 nie kwalifikowało się do dofinansowania, ponieważ dofinansowywane były miasta
powyżej 10.000 mieszkańców. Dokumentacja na remont płyty rynku była przygotowywana
dużo wcześniej, wniosek oczekiwał na dofinansowanie przez ponad półtora roku. Obecnie
gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie około 9 mln zł, ale z uwagi na zmiany
gospodarcze, cena niektórych materiałów wzrosła, np. cena granitu, ponieważ nie jest
sprowadzany granit chiński, a na polski granit wzrosły ceny. Prosił Radę, aby wypowiedziała
się w kwestii zwiększenia środków na to zadanie lub odstąpienia od jego realizacji?
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Radosław Łukasiński
poinformował, że na zadanie „Przebudowa nawierzchni zabytkowego rynku w Bolkowie wraz
z infrastrukturą towarzyszącą” przeprowadzono dwa przetargi, oferowane ceny były dużo
wyższe od kosztorysowych. Po pierwszym przetargu wycofały się dwie firmy z czterech,
które złożyły oferty. Do drugiego przetargu przystąpiły tylko dwie firmy. Komisja
przetargowa przyjęła ofertę firmy oferującej cenę wyższą od kosztorysowej o kwotę
1.100.000 zł. Oferta drugiej firmy była niższa, ale była obarczona błędem. Oferta została
w związku z tym odrzucona. Poinformował, że wartość projektu po wyłonieniu wykonawcy
wynosi ponad 10.560.000 zł. Dodał, że wybrana firma Konsorcjum Świdnica wykonywała
przebudowy płyt na rynkach, np. wymieniała część płyty na rynku we Wrocławiu, Jeleniej
Górze i i innych miastach. Ma również bardzo dobrą współpracę z konserwatorem zabytków.
Skarbnik Gm i M przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolków z uzasadnieniem stanowiący załącznik nr
4 do protokołu. Dodała, że proponowane zwiększenie środków na to zadanie nie zwiększy
kwoty zadłużenia gminy, ponieważ został wybrany w przetargu emisariusz obligacji,
a od 2021 r. gmina będzie miała korzystny współczynnik finansowy. Nie widzi zagrożenia
finansowego w realizacji obecnie planowanych zadań.
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że do planowanych do realizacji zadań
w ramach zewnętrznego dofinansowania gmina musi mieć również własne środki, np. na
remont placu manewrowego przy Szkole Podstawowej i Zespole Placówek Oświatowych
w Bolkowie, na remont drogi do Radzimowic, na remont drogi w Wolbromku. Również
wynikła pilna potrzeba remontu dachu w sali gimnastycznej po gimnazjum. Dodał, że koszty
projektowanych zadań rosną i np. zadanie planowane przez RZGW wg kosztorysu z 2017 r.
dotyczące II etapu prac na rzece w Wierzchosławicach wzrosły o 30 % i z uwagi na brak
dodatkowych środków przez RZGW zadanie to nie będzie realizowane.
Zastępca Burmistrza poinformował, że analizowano podobne zadania w innych gminach
i we wszystkich tych gminach koszty zadań wzrosły.
Radna Bogusława Kałużna wypowiedziała się za realizacją remontu płyty rynku, ponieważ
gmina długo czekała na dofinansowanie tego zadania, a wzrost kosztów to tylko 1/10 kosztów
całego zadania.
Burmistrz Jarosław Wroński dodał, że są trudności z wykonawcami i być może do
następnego przetargu na przebudowę płyty rynku żaden oferent się nie zgłosi, np. na remont
boiska przy ul. 1 Maja wpłynęła tylko 1 oferta.
Radny Kazimierz Małecki zapytał, która inwestycja jest najbardziej zagrożona?
Burmistrz Jarosław Wroński poinformował, że zagrożona będzie droga w Wolbromku.
Innych pytań nie było.
Ad. 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 r.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. przedstawiła Skarbnik Gm i M
Bożena Januszewska z uzasadnieniem zgodnie z załącznikiem nr 5 do protokołu.

3
Pytań nie było.
Ad. 6. Podjęcie uchwały.
Komisja Uchwał i Wniosków po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem
postanowiła przedstawić pod głosowanie Radzie zgodnie z protokołem nr 1/2018
z dnia 05 czerwca 2018 r. stanowiącym załącznik nr 6 następujące projekty uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Bolków - projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 14 głosach za. Uchwała nr
XLIV/282/18 stanowi załącznik nr 7 do protokołu;
2) w sprawie zmiany budżetu na 2018 r. - projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie
przy 14 głosach za. Uchwała nr XLIV/283/18 stanowi załącznik nr 8 do protokołu;
Ad. 6. Zakończenie.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Jolanta Majtczak dokonała
zamknięcia XLIV Sesji Rady Miejskiej w Bolkowie i podziękowała wszystkim
za przybycie.
Obrady rozpoczęto o godz. 1500 a zakończono o godz. 1555.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Elżbieta Plucińska-Wutka

Przewodnicząca Rady
Jolanta Majtczak

Zgodnie z § 33 ust. 3 statutu stanowiącego załącznik do Uchwały nr XI/51/03 Rady
Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy
Bolków Protokół nr XLIV/18 z sesji Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 05 czerwca 2018 r.
zostanie przyjęty przez Radę Miejską w Bolkowie na najbliższym posiedzeniu, tj.
w dniu 22 czerwca br.

