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PROTOKÓŁ NR 19

z wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 17 sierpnia 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. Aneta Niewrzendowska
10. Roman Ratajczak
11. Zenon Rusiak
12. Hieronim Szczepaniak
13. Jacek Woroch

Radna Lidia Pieprzyk i Radny Andrzej Michałowski nieobecni.

Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk
2. Maria Woroch Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk
3. Pracownik Referatu Finansowego
4. Izabela Jankowiak Przedstawiciel Banku DNB.

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała
członków Komisji, zaproszone osoby i poinformowała, że tematem spotkania jest omówienie
materiałów na najbliższą sesję.

Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła o omówienie materiałów mieszczących się w
porządku obrad sesji.
Burmistrz MiG Dolsk w nawiązaniu do porządku obrad XXI sesji poinformował iż pierwszy
projekt uchwały jest konsekwencją braku zainteresowanych przeprowadzeniem emisji
obligacji przychodowych. Kolejne projekty uchwał dotyczą zmian w emisji obligacji
komunalnych, jak również nowej emisji obligacji komunalnych, które szczegółowo zostaną
omówione  przez  Panią Izabelę Jankowiak.  Natomiast  projekt  uchwały  dotyczący  zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024 i zmiany
uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok mają odzwierciedlenie w
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akceptacji radnych w powyższych uchwałach. Ponadto Burmistrz MiG Dolsk poinformował
radnych o poszerzeniu porządku obrad o dwa projekty uchwał, to jest:
- pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany granic miasta Dolsk poprzez
wcielenie w jego granice obszaru, na którym znajduje się posesja [...]
- współdziałania z Powiatem Śremskim w zakresie realizacji inwestycji drogowej.

Izabela Jankowiak przedstawiając proponowane zmiany kolejno w projektach uchwałach
poinformowała, że zmiany dotyczą przesunięcia w czasie wykupu obligacji:
- zmiany Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 czerwca 2009r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych – dotyczą wykupu obligacji serii A8 (nie później niż
30.11.2023r.) oraz obligacje serii A9 (nie później niż 30.11.2024r.). Projekt uchwały w swych
zmianach określa również ostateczny termin wykupu obligacji ustalony na dzień 30 listopada
2024r.
- zmiany Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych – dotyczą wykupu obligacji serii A11 (nie później niż
30.06.2023r.) oraz obligacji serii C11 (nie później niż 30.06.2025r.)
- zmiany Uchwały Nr LI/322/10 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 06 października 2010r. w
sprawie emisji obligacji komunalnych - dotyczą wykupu obligacji serii E10 (nie później niż
30.11.2025r.) oraz obligacji serii F10 (nie później niż 30.11.2026r.)
- zmiany Uchwały Nr XXVII/180/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 31 października
2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/189/12 z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie
emisji obligacji Gminy Dolsk oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - dotyczą
wykupu obligacji serii C12 (nie później niż 30.06.2027r.) oraz obligacji serii D12 (nie później
niż 30.11.2027r.)
- emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu -
podjęcie uchwały pozwoli na emisję obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.413.000 zł.
Ponadto projekt uchwały w swej treści określa zasady ich zbywania, nabywania oraz
harmonogram wykupu.

Po wysłuchaniu wszystkich informacji dotyczących restrukturyzacji zobowiązań radni podjęli
dyskusję.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk zapytała radnych czy są świadomi wysokich kosztów
związanych z tym przedsięwzięciem; czy zaproponowana operacja finansowa jest warta
ponoszenia takich kosztów?
Izabela Jankowiak w obecnej sytuacji państwo muszą zdecydować czy właściwe jest
konsolidacja zadłużenia, która pozwoli gminie się rozwijać czy może jednak skoncentrować
wszystkie wolne środki na spłatę zaciągniętych zobowiązań.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wcześniejsza spłata zobowiązań jest mniej kosztowna.
Izabela Jankowiak obecnie zaoszczędzić będzie bardzo trudno, poza tym rada wcześniej
akceptowała już podobne rozwiązanie, które z przyczyn niezależnych od Gminy nie zostało
wdrożone.
Radny Jarosław Kaczmarek wyrażając swoją opinię poinformował, że jest za
przesunięciem w czasie spłaty zobowiązań przy jednoczesnym oszczędzaniu.
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Izabela Jankowiak zwróciła uwagę, że omawiane przedsięwzięcie ma być korzystne dla obu
stron transakcji. Ponadto jeden z zapisów zapewnia Gminie wcześniejszą spłatę zobowiązań,
wobec czego restrukturyzacja nie wyklucza podjęcia polityki oszczędzania.
Burmistrz Henryk Litka restrukturyzacja zobowiązań poprawi sytuację finansową w
dłuższym okresie czasu. Dodając, że obecnie na rynku gospodarczym w samorządach
popularne jest przesuwanie w czasie zobowiązań w celu swobodnego funkcjonowania w
perspektywie czasu.
Izabela Jankowiak zmiany wskaźników są tak wrażliwe. Wzrost % spowoduje
przekroczenie wskaźników. Zaproponowane rozwiązanie pozwala na wygospodarowanie
oszczędności i swobodne regulowanie zobowiązań.
Burmistrz Henryk Litka restrukturyzacja zobowiązań pozwoli odciążyć budżet gminy z
ponoszonych opłat za czynsz dzierżawny dokonując przedterminowego wykupu sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej. Proponowane przedsięwzięcie pozwoli na skoncentrowanie
wolnych środków na realizację zaplanowanych na 2016 roku inwestycji:

· Budowa wodociągu w Lipówce
· Modernizacja dróg gminnych Pokrzywnicy, Międzychodu i ul. Garncarskiej

Ponadto Burmistrz przedstawił radnym możliwość przeprowadzenia inwestycji przebudowy
drogi powiatowej Mełpin-Dolsk. Powiat Śremski przy współpracy z gminą przedstawił
zamiar przebudowy drogi Mełpin-Dolsk z 50% dofinansowaniem z programów rządowych.
Od radnych zależy decyzja czy skorzystamy z proponowanej współpracy zyskując nową
drogę czy odrzucając inicjatywę starostwa świadomie akceptując naprawę przedmiotowej
drogi metodą powszechnie stosowaną przez starostwo – wypełnianie ubytków w drodze
grysem.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk wyraziła sprzeciw do przedstawionej propozycji
przebudowy drogi jednocześnie przypomniała o założeniach ograniczenia inwestycji.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że wspomniane wyżej inwestycje stanowią przyjęty
przez radę plan inwestycyjny na rok 2016. Wyłącznie wspomniana współpraca gminy w celu
realizacji inwestycji drogi powiatowej Mełpin-Dolsk wynika z możliwości uczestnictwa w
uruchomionym w ostatnim czasie programie przebudowy dróg lokalnych. Jednakże
poniesienie kosztów związanych z przebudową drogi powiatowej Mełpin-Dolsk w większości
obciążyłby budżet państwa – 50%, natomiast Gmina Dolsk i Starostwo Śremskie
partycypowałoby w kosztach po 25%. Inwestorem byłby oczywiście starostwo.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła radnych o ustosunkowanie się co do
propozycji Starostwa Śremskiego przebudowy drogi powiatowej Mełpin-Dolsk przy
współpracy z gminą.
Radny Jacek Woroch wyraził aprobatę. Ponadto zapytał co z drogą w Międzychodzie?
Burmistrz Henryk Litka odpowiadając poinformował, iż założony projekt uzyskał 8
punktów co dyskwalifikuje gminę w udziale w programie. Z uwagi na brak przyznanych
środków zewnętrznych planowana inwestycja zostanie odłożona w czasie.
Radny Jarosław Kaczmarek wyraził aprobatę w stosunku do restrukturyzacji zobowiązań.
Natomiast realizacja przebudowy drogi Mełpin-Dolsk spotkała się z krytyką radnego,
jednocześnie przypominając zapewnienie Starosty Śremskiego dotyczące naprawy
przedmiotowej drogi bez konieczności angażowania środków z budżetu gminy.
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Przewodnicząca Janina Pawełczyk stwierdziła, że przesunięcie i wydłużenie w czasie
zobowiązań generuje dodatkowe koszty.
Burmistrz Henryk Litka poinformował, że obecnie inwestycją gminy jest spłata zobowiązań
na wcześniej zrealizowane inwestycje. Restrukturyzacja zobowiązań pozwoli na
wygospodarowanie środków na realizację zaplanowanych inwestycji.
Izabela Jankowiak poinformowała, że wycofanie się gminy z działań związanych z emisją
obligacji komunalnych w przyszłości spowoduje brak możliwości finansowania gminy na
rynku zewnętrznym. Ponadto przypomniała radnym, że zaproponowane rozwiązanie już raz
spotkało się z aprobatą radnych jednakże nie zostało przeprowadzone ze względów
niezależnych od gminy.
Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że doniedawna gmina Dolsk mieściła się w czołówce
rankingu inwestycji przypadających na mieszkańca.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poinformowała, że nie jest przeciwko inwestowaniu, ale
inwestowaniu ze swoich środków.
Burmistrz Henryk Litka potwierdził, że inwestowanie ze swoich środków jest sytuacją
komfortową, jednakże zaciąganie zobowiązań w celu inwestowania to rozsądne działanie.
Dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej przewiduje zaangażowanie niewielkich
środków przeznaczonych na wydatki inwestycyjne. Akceptacja Regionalnej Izby
Obrachunkowej jest potwierdzeniem możliwości inwestowania.

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


