PROTOKÓŁ NR 15
z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 9 maja 2016 roku
Radni w składzie:
1. Janina Pawełczyk Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Dolsk
2. Jan Rzepczyński Z-ca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk
3. Wiesława Szermelek
4. Jadwiga Chojnacka
5. Henryk Grycz
6. Marek Jurga
7. Jarosław Kaczmarek
8. Krystian Mejza
9. Andrzej Michałowski
10. Lidia Pieprzyk
11. Roman Ratajczak
12. Zenon Rusiak
13. Hieronim Szczepaniak
14. Jacek Woroch
15. Aneta Niewrzendowska
Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz, Z-ca Burmistrza MiG Dolsk
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik MiG Dolsk
4. Hubert Gostka Główny Ekonomista Curulis – Doradztwo Samorządowe.
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała
członków Komisji, zaproszone osoby i przedstawiła proponowany porządek obrad
posiedzenia Komisji:
Omówienie projektów uchwał rozpatrywanych na XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy
Dolsk.
Burmistrz MiG Dolsk przypomniał że temat emisji obligacji był już wielokrotnie poruszany
by w konsekwencji można było wyjaśnić niejasności w tej sprawie, jednakże poprosił radnych
o wykorzystanie obecności pana Huberta Gostki i zadawanie pytań.
Hubert Gostka obligacje przychodowe to papiery wartościowe emitowane przez jednostki
samorządu terytorialnego, na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki
pieniężne, a sam zobowiązuje się do zapłaty Obligatariuszom (nabywcom) odsetek oraz
wykupu obligacji w określonym terminie. Gmina Dolsk zamierza wyemitować obligacje na
okaziciela, które zostaną przeznaczone na finansowanie Przedsięwzięcia inwestycyjnego pod
nazwą „Zakup sieci wodociągowej w miejscowościach Pokrzywnica i Mszczyczyn oraz sieci
kanalizacyjnej – etap V w Dolsku”. Celem realizacji wskazanego powyżej Przedsięwzięcia
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jest zapewnienie prawidłowej realizacji zadań własnych gminy obejmujących sprawy
wodociągów i kanalizacji. Przedstawiając projekty uchwał wyjaśnił że projekty są ze sobą
powiązane. Konsekwencją podjęcia uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu jest zmiana Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024 oraz zmianę uchwały w sprawie
uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok.
Przywołując tekst projektu uchwały w sprawie emisji obligacji szczególną uwagę Hubert
Gostka zwrócił na §5 określający harmonogram wykupu obligacji, § 6 wskazujący
oprocentowanie obligacji, §7 źródło zaspokojenia roszczeń.
Radny Jarosław Kaczmarek odnosząc się do §6 pkt 3 zapytał o marżę dla Obligatariuszy.
Hubert Gostka kalkulacje kosztów wykupu obligacje oparte są na założeniach 3% marży
bankowej oraz zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzy- lub sześciomiesięcznych.
Radny Henryk Grycz zapytał czy marża bankowa jest oprocentowana na stałym poziomie
stóp procentowym?
Hubert Gostka potwierdził że marża bankowa jest oprocentowana na stałym poziomie,
natomiast dla WIBOR zmienne stawki trzy- lub sześciomiesięcznym okresie.
Radna Janina Pawełczyk czy zapis §3 pkt 1 uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy
Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu należy identyfikować z
podwyższeniem ceny wody aby uzyskać kwotę roszczenia obligatariuszy?
Burmistrz MiG Dolsk zapewnił że zapis wskazujący źródło finansowania ma na celu
zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy. Emitentem papierów wartościowych jest Gmina
Dolsk, a nie Zakład Gospodarki Komunalnej w Dolsku. Na emitencie ciąży obowiązek
wykupu wyemitowanych obligacji.
Hubert Gostka dopowiedział że właścicielem majątku jest Gmina Dolsk, ZGK wykonuje
trwały zarząd tego majątku.
Burmistrz MiG Dolsk poinformował że planuje się emisje obligacji przychodowych na
wykup sieci wodociągowej od Spółki M.W.Trade na kwotę 5.413.000,00zł co skutkuje
zmianą uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok.
Radna Janina Pawełczyk emisja obligacji 2016r., zaplanowany wykup 2022r. dlaczego tak
późno?
Hubert Gostka rok 2022 jest okresem bezpiecznym dla zapewnienia płynności finansowej
gminie z zachowaniem możliwości realizacji niewielkich inwestycji. Niemniej jednak ujęty
zapis „dopuszcza się nabycie przez Gminę Dolsk obligacji przed terminem wykupu w celu ich
umorzenia” pozwala na wcześniejszy wykup zachowując bezpieczeństwo finansowe.
Skracając horyzont czasowy dla wykupu obligacji mocno obciążamy budżet gminy, a
ewentualny brak możliwości wykupu obligacji wiąże się z poniesieniem dodatkowych
kosztów.
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Radny Marek Jurga zapytał czy wcześniejszy wykup obligacji związany jest z
dodatkowymi kosztami?
Hubert Gostka zapewnił że gmina z tego tytułu nie poniesie dodatkowych kosztów.
Objaśniając projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i
Gminy Dolsk na lata 2016-2024 radni zostali poinformowani że zmiany w budżecie w 2016
roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dolsk na lata 2016-2027.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk zapytała radnych czy zostały rozwiane wszystkie
wątpliwości?
Radni więcej pytań nie mieli. Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za przybycie i
zakończyła Wspólne Posiedzenie Komisji.
Protokolant
Magdalena Pawłowska

Przewodnicząca Rady
Janina Pawełczyk
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