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PROTOKÓŁ NR 17 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w dniu 22 czerwca 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. Lidia Pieprzyk 
10. Roman Ratajczak 
11. Zenon Rusiak 
12. Hieronim Szczepaniak 
13. Jacek Woroch 
14. Aneta Niewrzendowska  
Radny Andrzej Michałowski nieobecny 

 
Ponadto w komisji udział wzięli: 

1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Sekretarz, Z-ca Burmistrza MiG Dolsk 

 
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 XIX Sesji Rady Miasta i Gminy 
Dolsk. 

 
Burmistrz MiG Dolsk  przedstawiając projekt uchwały poinformował, że w związku z 
rezygnacją z pełnionej funkcji Skarbnika, złożoną z powodów osobistych przez Panią 
Elżbietę Juskowiak, składa wniosek o podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Elżbiety 
Juskowiak z funkcji Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk z dniem 22 czerwca 2016 r. 
Jednocześnie został omówiony projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta i 
Gminy Dolsk. I tak zgodnie z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych 
stosunek pracy skarbnika gminy nawiązuje się na podstawie powołania. Art.18 ust.2 pkt.3 
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) stanowi, że. powołanie skarbnika 
na wniosek burmistrza należy do wyłącznej właściwości rady gminy, stąd podjęcie uchwały 
jest w pełni uzasadnione. Przedstawienie Radzie Miasta i Gminy Dolsku wniosku o 
powołanie Pani Marii Woroch na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Dolsk jest w pełni 
uzasadnione, gdyż aktualnie Pani Maria Woroch jest zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy 
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Dolsk na stanowisku Specjalisty ds. księgowości i równocześnie zastępuje skarbnika w czasie 
niemożności wykonywania przez niego funkcji. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  dodał że jest to okres przejściowy. 
Radni przychylili się do zaproponowanego rozwiązania. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryk Litka  poinformował iż w związku z wycofaniem 
w części północno-wschodniej gminy Dolsk połączeń komunikacyjnych przewoźnika 
publicznego w ramach porozumienia międzygminnego zawartego pomiędzy gminami Śrem i 
Dolsk została utworzona linia komunikacyjna, której na czas oznaczony do 30 czerwca br. W 
celu skomunikowania mieszkańców przedmiotowych miejscowości z miastem Śrem 
niezbędne jest dalsze utrzymanie połączenia komunikacyjnego. Gmina Dolsk wyraziła 
zainteresowanie ponownym podpisaniem z gminą Śrem porozumienia w sprawie 
współdziałania w zakresie gminnych przewozów pasażerskich. W ramach tego zadania będzie 
funkcjonowała w dni robocze linia komunikacyjna nr 11 obsługująca miejscowości Drzonek, 
Wieszczyczyn, Rusocin, Nowieczek, Masłowo, Pinka, Międzychód i Gawrony zlokalizowane 
na terenie gminy Dolsk. W celu zapewnienia płynności komunikacyjnej od 1 lipca br. 
planowane jest zawarcie kolejnego porozumienia z gminą Śrem. Gmina Śrem od 1 lipca br. 
na terenie gminy Śrem wprowadza komunikację miejską bezpłatną co z oceny organizatora 
wpłynie pozytywnie na komfort mieszkańców i spowoduje wzrost liczby mieszkańców 
korzystających z komunikacji. W celu dostosowania warunków określonych przez 
organizatora przewozów na terenie gminy Dolsk niezbędne jest wprowadzenie komunikacji 
bezpłatnej. 
Radni mieli wątpliwości w stosunku do wyróżnienia części mieszkańców gminy Dolsk 
poprzez wprowadzenie bezpłatnej komunikacji. Jednakże zostali poinformowani że 
organizatorem linii komunikacyjnej jest gmina Śrem. Gmina Dolsk może skorzystać 
stwarzając możliwość komunikacji swoim mieszkańcom poprzez zawarte porozumienie 
jedynie na warunkach zaproponowanych przez Gminę Śrem. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy 
na 2016 rok przedstawiła Z-ca Burmistrza Liliana Lenarczyk-Żurczak informując, iż 
zmiana w uchwale budżetowej dotyczy zapisu o zobowiązaniach z tytułu kredytów, pożyczek 
oraz emisji papierów wartościowych które może zaciągać Burmistrz MiG Dolsk. 9 maja 
podjęto uchwałę o emisji obligacji i tam zawarto upoważnienie dla Burmistrza MiG Dolsk na 
zaciąganie zobowiązań na kwotę 5.413.000,00 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała 
jednak że takie upoważnienie może być zawarte tylko w uchwale budżetowej dlatego § 7 
otrzymuje nowe brzmienie tj. do kwoty 1.500.000,00 zł na pokrycie przejściowego deficytu 
dodano kwotę obligacji 5.413.000,00 zł razem daje 6.913.000,00 zł. 
 
W kontekście spraw bieżących Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk poinformowała 
radę o podjętej uchwale Nr SO-0950/15/11/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wydania na wniosek 
emitenta opinii emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji wyrażającej 
opinię pozytywną o możliwości wykupu obligacji. 
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Radny Jarosław Kaczmarek zapytał jak dalece zostały posunięte działania w procedurze 
zmierzającej do emisji obligacji. 
Burmistrz Henryk Litka  obecnie jesteśmy w trakcie zbierania ofert. 
 
Radni więcej pytań nie mieli. Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk podziękowała wszystkim za przybycie i 
zakończyła Wspólne Posiedzenie Komisji. 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 


