
PROTOKÓŁ NR 21 
 

ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk 
w dniu 2 września 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. Henryk Grycz 
5. Marek Jurga 
6. Jarosław Kaczmarek 
7. Krystian Mejza 
8. Lidia Pieprzyk 
9. Roman Ratajczak 
10. Zenon Rusiak 
11. Hieronim Szczepaniak 
12. Jacek Woroch 
13. Aneta Niewrzendowska 
Radna Jadwiga Chojnacka nieobecna 
Radny Andrzej Michałowski nieobecny 
 
Ponadto w komisji udział wzięli: 
1. Henryk Litka Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk 
2. Maria Woroch Skarbnik MiG Dolsk 
3. Ilona Skorupka Pracownik Referatu Gospodarczego 
 
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała 
członków Komisji, zaproszone osoby i poinformowała, że tematem spotkania jest omówienie 
materiałów na najbliższą sesję. 
 
Burmistrz MiG Dolsk  przypomniał, że temat emisji i zmian w wyemitowanych już 
obligacjach był już kilkakrotnie omawiany przez radę. Wcześniejsze analizy zostały 
ostatecznie wyrażone i pozwoliły na sformułowanie projektu uchwały tak aby zadowolił 
zainteresowanych. 
Burmistrz poprosił Skarbnika MiG Marię Woroch o szczegółowe przedstawienie projektów 
uchwał. 
Sugestią radnego Jarosława Kaczmarka w obecnej sytuacji było aby gospodarka finansowa 
gminy skupiła się na możliwie najwcześniejszym wykupie wyemitowanych obligacji i 
dokończeniu rozpoczętej inwestycji jaką jest przebudowa drogi w Pokrzywnicy. 
 
Skarbnik Maria Woroch  przeszła do zaprezentowania projektów uchwał: 
 

a) Zmiana Uchwały Nr XXXIII/207/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 03 czerwca 
2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Zmiany dotyczyć będą wyemitowanych obligacji w 2009 a w szczególności kupony o serii 
A8 na kwotę 400.000,00 PLN oraz seria A9 na kwotę 600.000,00 PLN których termin 
wykupu został przesunięty i tak: 

- obligacje serii A8 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2023r. 
- obligacje serii A9 – z datą wykupu nie później niż 30.11.2024r. 



W projekcie uchwały przywołuje się zapis 30.11.2024r. ostatecznego terminu wykupu 
obligacji ustalony na 30 listopada 2024r. jednocześnie przypomina się, że wcześniejsze 
wykupienie obligacji jest możliwe zgodnie z zapisem w uchwale XXXIII/207/09 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk z dnia 03 czerwca 2009r. w sprawie emisji obligacji komunalnych. 
 

b) Zmiana uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. w 
sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Zmiany dotyczyć będzie przesunięcie terminu wykupu wyemitowanych obligacji o serii A11. 
Proponowany termin wykupu to nie później niż 30.06.2023r. 
 

c) Emisja obligacji komunalnych Gminy Dolsk oraz określenie zasad ich zbywania, 
nabywanie i wykup. 

Zaproponowany projekt uchwały pozwoli Gminie Dolsk na wyemitowanie 5.413 obligacji o 
wartości nominalnej 1.000zł każda, które pozwolą na zachowanie płynności finansowej i 
realizację zadań inwestycyjnych. W zapisach projektu uchwały szczegółowo wskazano 
nabywców obligacji, formę sposóbu zabezpieczenia oraz terminu emisji wraz z 
harmonogramem i datą wykupu. Ponadto wskazuje sposób i terminu rozliczenie kosztów 
związanych z wyemitowanymi obligacjami. 
 
Po przedstawieniu projektów uchwał dotyczących obligacji komunalnych radni zadali 
pytania. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk dlaczego ostateczny termin wykupu obligacji nie 
zaplanowano na rok 2028? 
Skarbnik Maria Woroch  wyjaśniła że brak jest aprobaty analityka banku wg i ich 
wskaźników nie jest możliwe wygospodarowanie środków na wykup obligacji do 2028r. 
Burmistrz Henryk Litka  gospodarka finansowa gminy funkcjonuje w oparciu o przepisy na 
podstawie których formułowany jest budżet. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę 
zobowiązań.  
Burmistrz przypomniał o wsparciu i pozytywnej opinii RIO dotyczącej emisji obligacji i jej 
spłaty. 
 
Radny Marek Jurga zapytał jaką mają pewność radni że po zaakceptowaniu taka sytuacji się 
nie powtórzy? 
Burmistrz Henryk Litka  odpowiadając na rozterki radnego Marka Jurgi wyjaśnił, że 
restrukturyzacja zobowiązań pozwoli na zachowanie płynności finansowej gminy, która 
została zaburzona przez wprowadzenie wskaźnika 243 regulującego spłatę zobowiązań. 
Najbliższe lata finansowo zostały przygotowane i sformułowane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Miasta i Gminy Dolsk. Ponadto przyjmując założenie całkowitego ograniczenia 
inwestycji można uznać za brak nieprzewidzianych wydatków. 
 
Radni zostali poinformowani, że wydatki zostały oszacowane realnie i spłata zobowiązań w 
wysokości 600.000,00 zł jest możliwa do uregulowania. 
 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk przypomniała, że budżet na 2016r. nie został 
oszacowany stosownie. 
 
Radny Jarosław Kaczmarek powtórzył sugestię całkowitego ograniczenia wydatków. 
Podkreślając, że gmina wprowadzając „cięcia wydatków w budżecie” ma ograniczyć się do 
jednej inwestycji – modernizacja drogi w Pokrzywnicy. 
 



Przewodnicząca Janina Pawełczyk pytając o oszczędności w roku bieżącym zaproponowała 
aby 15.000 zł przeznaczone na zakup materiałów zostały przeniesione na wydatki 
inwestycyjne związane z drogami. 
Skarbnik Maria Woroch  odnosząc się do sugestii Janiny Pawełczyk poinformowała, że 
przeniesienie należy dokonać tak aby zachować proporcje w budżecie na wydatki majątkowe. 
Burmistrz Henryk Litka  tegoroczne oszczędności są przeznaczone na pokrycie 
niedoszacowanych wydatków. 
 
Radny Jarosław Kaczmarek wskazał oszczędzanie jako kierunek polityki finansowej gminy 
w innym przypadku można spodziewać się  wprowadzenie zarządu komisarycznego. 
 
Radny Marek Jurga uważa że rada powinna zatwierdzić zmiany i nową emisję obligacji 
komunalnych przy jednoczesnym wprowadzeniu rozważnych oszczędności. Podkreślając że 
trudna sytuacja finansowa gminy nie powinna mieć odzwierciedlenia we wydatkach 
związanych z dziećmi. 
 
Burmistrz Henryk Litka  zapytał radnych czy może liczyć na akceptację radnych w sprawie 
zaproponowanych projektów uchwał. 
Radny Henryk Grycz potwierdził trudną sytuację finansową gminy. 
Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła każdego z radnych o określenie stanowiska w 
omawianej sytuacji i tak: 

1. Radny Jacek Woroch – za 
2. Radana Lidia Pieprzyk – za 
3. Radny Henryk Grycz – za 
4. Radny Roman Ratajczak – za 
5. Radna Wiesława Szermelek – za 
6. Radny Zenon Rusiak – za 
7. Radny Jan Rzepczyński – za 
8. Radny Jarosław Kaczmarek – za 
9. Radny Marek Jurga – za 
10. Radna Aneta Niewrzendowska – przeciw 
11. Radny Krystain Mejza – przeciw 
12. Radny Hieronim Szczepaniak – za 
13. Radna Janina Pawełczyk – przeciw 

Wobec powyższego trzech radnych jest przeciw konsolidacji zobowiązań a 10 radnych za 
konsolidacją. 
 

d) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2024 
Skarbnik Maria Woroch  omówiła niezaplanowane dochody, które gmina otrzymała jak 
również te które zostały ograniczone poprzez zmniejszenie subwencji, czy wydatki celowe. 
  
Radny Henryk Grycz zapytał o ile została zmniejszona subwencja. 
Skarbnik Maria Woroch  poinformowała że subwencja została zmniejszona o 70.000zł na 
cały rok kalendarzowy. 
 
Radni Janina Pawełczyk, Marek Jurga i Jarosław Kaczmarek podkreślili ważność 
oszczędzania, które powinny mieć swoje odzwierciedlenie również we wynagrodzeniach. 
 



e) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Dolska i sołectwa Księginki w 
przedmiocie zmiany granic miasta Dolska i sołectwa Księginki poprzez włączenie do 
obrębu ewidencyjnego miasta Dolska części obrębu ewidencyjnego wsi Księginki 

 
Przedstawiając projekt uchwały przypomniano radnym o sytuacji zmiany granic miasta Dolsk 
i sołectwa Księginki, jak również zaproponowane rozwiązanie. Dla zachowania ładu 
przestrzennego dokonano analizy terenu przyległego do nieruchomości wskazanej przez 
wnioskodawców i uznano za celowe rozważenie propozycji włączenia do obrębu Dolska 18 
działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 12.3685 ha, stanowiących część obrębu wsi 
Księginki. Na proponowanym do włączenia w granice miasta Dolsk terenie znajdują się 
zabudowania mieszkalne, do których prowadzi droga gminna gruntowa. 
Burmistrz Henryk Litka  zapewnił, że zaproponowana forma konsultacji jest skonstruowana 
w oparciu o Kodeks Wyborczy. Podjęte uchwałą nr XIX/112/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk 
z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej dotyczącej zmiany 
granic miasta Dolsk poprzez włączenie w jego granice obszaru położonego w obrębie 
ewidencyjnym wsi Księginki, sąsiadującego z rejonem ul. Polna w Dolsku pozwoliła na 
podjęcie działań zmierzających do przeprowadzenia konsultacji, na podstawie których 
zostanie złożony wniosek do rady ministrów o zmianę granic ewidencyjnych miasta Dolsk i 
wsi Księginki.  
Radny Jan Rzepczyński zapytał czy na karcie do głosowania będzie widniała mapa, 
pozwalająca szczegółowo informować mieszkańców o zmianie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  wzór karty konsultacyjnej w sprawie zmiany granic miasta 
Dolsk został opracowany i stanowi załącznik nr 2 do omawianego projektu uchwały. 
Natomiast wspomniana mapa stanowi załącznik nr 1 do tejże uchwały. 
 
Radny Jacek Woroch zapytał czy z mapy wynika ile rolników utraci dopłaty ONW do 
gruntów rolnych? 
Burmistrz Henryk Litka  podłączenie tego terenu i włączenie go do obrębu miasta Dolsk 
spowoduje podział obrębu wsi Księginki na dwie oddzielne części oraz w konsekwencji 
pozbawi dwóch właścicieli gruntów tam położonych, prawa do otrzymania dopłat ONW do 
gruntów rolnych (rocznie 192 zł na 1 ha). 
 
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 


