PROTOKÓŁ NR 22
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rady Miasta i Gminy Dolsk
w dniu 14 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. Roman Ratajczak
8. Zenon Rusiak
9. Hieronim Szczepaniak
10. Jacek Woroch
11. Aneta Niewrzendowska
Radna Jadwiga Chojnacka nieobecna
Radny Krystian Mejza nieobecny
Radna Lidia Pieprzyk nieobecna
Radny Roman Ratajczak nieobecny
Ponadto w komisji udział wzięli:
1. Maria Woroch Skarbnik MiG Dolsk
2. Mirella Godawa Kierownik Referatu spraw Obywatelskich
Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk, która powitała
członków Komisji, zaproszone osoby i poinformowała, że tematem spotkania jest omówienie
materiałów na najbliższą sesję i ważne bieżące sprawy związane z otrzymaną korespondencją
z prokuratury.

Skarbnik Miasta i Gminy została poproszona o przedstawienie projektów uchwał.
Maria Woroch Skarbnik MiG Dolsk zapoznała radnych z propozycją banku dotyczącą
przesunięcia emisji obligacji z uwagi na uzyskanie większej płynności finansowej.
a) Zmiana 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.
Zmiany dotyczyć będą wyemitowanych obligacji w 2012 a w szczególności kupony o serii
C12 i serii D12 których termin wykupu został przesunięty i tak:
- obligacje serii C12 – z datą wykupu nie później niż 30.06.2027r.
- obligacje serii D12 – z datą wykupu nie później niż 30.10.2027r.
b) Zmiana Uchwały Nr V/35/11 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 lutego 2011r. w
sprawie emisji obligacji komunalnych, zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/16 Rady
Miasta i Gminy Dolsk z dnia 5 września 2016r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych.
Zmiany dotyczyć będą wyemitowanych obligacji w 2011 a w szczególności kupon o serii C11
którego termin wykupu został przesunięty z datą wykupu nie później niż 30.12.2025r.

Radny Jarosław Kaczmarek poprosił o zestawienie spłaty zobowiązań i sald będących
odzwierciedleniem tych operacji finansowych.
Skarbnik Maria Woroch przypomniała że dzisiejsze spotkanie ma charakter informacyjny
aby radnym zasygnalizować zmiany z podjęciem wyżej wymienionych projektów uchwał.
Przechodząc do kolejnego tematu Przewodnicząca Janina Pawełczyk poprosiła Mirellę
Godawę o zapoznanie radnych z projektem uchwały – zatwierdzenia do realizacji i
przystąpienia do projektu „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa
8: Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1
Edukacja przedszkolna i nakreślenie sprawy.
Mirella Godawa Kierownik Referatu spraw Obywatelskich poinformowała, że Marszałek
Województwa Wielkopolskiego zakończył procedurę negocjacji dotyczącą projektu „ Nowe
miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk”. Wg wytycznych przed przystąpieniem do
podpisania umowy związanej z pozyskaniem środków na w/wym projekt wymagana jest
akceptacja rady na przystąpienie Gminy Dolsk/ Samorządowego Przedszkola „Stokrotki” w
Dolsku do realizacji projektu „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Dolsk”.
Argumentem pilnego wyrażenia akceptacji radnych w formie podjętej uchwały jest wczesne
otrzymanie środków na realizację tego celu. Wobec podjętych już prac modernizacyjnych
przez Przedszkole w Dolsku i obowiązku regulowania płatności z wykonawcami zbawienne
jest pozyskanie jak najwcześniej środków zewnętrznych z projektu.
Radna Wiesława Szermelek pochwaliła możliwość pozyskania środków zewnętrznych na
realizację zadania.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk odczytała radnym otrzymane pismo, którego nadawcą
jest Prokurator w Środzie Wlkp. Poinformowała, że obecnie poproszona dokumentacja jest na
etapie przygotowania, jednocześnie wytłumaczyła nieobecność Mecenasa, która związana jest
z przygotowaniem i zapoznaniem się w sprawie dokumentacji dla Prokuratora.
W dalszej części posiedzenia Radny Jacek Woroch wnioskował by posiedzenia komisji,
które zwoływane są w trybie pilnym nie miały odzwierciedlenia w potrąceniu diety z uwagi
na nieobecność.
Przewodnicząca Janina Pawełczyk akceptacja radnych w sprawie wniosku radnego Jacka
Worocha musiałaby mieć odzwierciedlenie w podjętej uchwale w sprawie ustalenia diety dla
radnych zmieniając zapis.
Radny Jacek Woroch dopowiedział, że sytuacja pilnego zwołania posiedzenia miała miejsce
pierwszy raz.
W kwestiach porządkowych ustalono, że sesje odbywać się będą w godzinach południowych.
Wprowadzona zmiana ma obowiązywać już od najbliższej sesji. Dylematy związane z
godziną obradowania radnych zostały podsumowane przez radnego Jarosława Kaczmarka
– mieszkańcy gminy mogą aktywnie uczestniczyć na spotkaniach radnych w swoich
okręgach, na których radny powinien informować wyborców o podejmowanych działaniach
przez Radę MiG Dolsk.

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

