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PROTOKÓŁ NR XVIII 
 

z XVIII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk odbytej w dniu 9 maja 2016 roku 
w godz. od 17.00 do 18.00 

 
Radni obecni na sesji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. 
Ponadto udział w sesji wzięli: 

1. Henryk Litka – Burmistrz Miasta i Gminy 
2. Liliana Lenarczyk-Żurczak Z-ca Burmistrza, Sekretarz Miasta i Gminy 
3. Elżbieta Juskowiak Skarbnik Miasta i Gminy 
4. Maria Marchlewska Kierownik Referatu Gospodarczego 
5. Andrzej Ratajczak Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dolsku 
6. Daria Rosiak Kierownik Biblioteki 
7. Witold Opielewicz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Dolsku 
8. Alicja Olschak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dolsku 
9. Przedstawiciele prasy 
10. Mieszkańcy gminy Dolsk 
 

Ad.1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk powitała radnych, zaproszone osoby, oraz 

wszystkich obecnych na Sesji stwierdzając, że na sali obecnych jest 15 radnych, wobec czego 
rada władna jest do podejmowania prawomocnych uchwał. 

 
Ad.2 Przedstawienie porządku obrad /zał. nr 2 do protokołu/ 
Porządek obrad został przedstawiony przez Przewodniczącą Rady Janinę Pawełczyk z 
zapytaniem czy ktoś z radnych lub Pan Burmistrz wnosi o poszerzenie porządku obrad. 
Nikt nie wniósł żadnych zmian do porządku obrad.  

Porządek obrad przedstawia się następująco:  
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
5. Informacja Przewodniczącej Rady z działalności międzysesyjnej. 
6. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących: 
a) emisji obligacji Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu; 
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-

2024; 
c) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Wolne głosy i wnioski. 
9. Zakończenie obrad. 
 

Proponowany porządek obrad został poddany pod głosowanie i przyjęty został jednogłośnie. 
 
Ad.3 Przyjęcie protokołu z obrad XVII Sesji Rady Miasta i Gminy Dolsk. 

Zabierając w tym punkcie obrad głos Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk 
powiedziała, że protokół został sporządzony w terminie, znajduje się w biurze rady. 

Radni do sporządzonego protokołu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń. 
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Protokół został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie. 
 

Ad.4 Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 
Burmistrz Miasta i Gminy Henryka Litka przedstawił informację, która stanowi zał. nr 3 

do protokołu. 
 
Ad.5. Informacja Przewodniczącej z działalności międzysesyjnej. 
 Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk przedstawiła informację, która stanowi zał. nr 
4 do protokołu. 
 
Ad.6. Rozpatrzenie projektów uchwał dotyczących: 
 
a) w sprawie emisji obligacji Gminy Dolsk oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu 
Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Juskowiak – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
informując iż niniejsza uchwała Rady Miasta i Gminy w Dolsku jest formalnym początkiem i 
jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji przychodowych w 
trybie oferty niepublicznej. 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 z wskazanych w uchwale przychodów. 
 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 jest zapewnienie 
prawidłowej realizacji zadań własnych gminy obejmujących sprawy wodociągów i 
kanalizacji. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i poinformowała wszystkich obecnych iż 
projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 
09.05.2016r. 
Z uwagi na brak pytań ze strony radnych Przewodnicząca Rady przeprowadziła głosowanie 
nad projektem uchwały. 
Uchwała nr XVIII/106/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 
3 radnych wstrzymało się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. nr 5 do protokołu. 
 
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-
2024. 
Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Juskowiak – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
informując, iż proponowany projekt uchwały zmienia tytułu uchwały i wydłużenie horyzontu 
czasowego Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Dolsk na lata 2016-2027. 
Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016-2027: 

• Zwiększenie dochodów w 2016r. – 1 975 904,69zł 
• Zwiększenie wydatków w 2016r. – 7 388 904,69zł 

� Zwiększenie wydatków bieżących – 1 981 198,69zł 
� Zwiększenie wydatków majątkowych – 5 407 706,00zł 

• Deficyt (plan) po zmianach – 3 916 000,00zł 
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• Zwiększenie przychodów – 5 413 000,00zł 
W związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia pn.”Modernizacja 
oświetlenia ulicznego Gminy Dolsk”, dokonano aktualizacji limitu zobowiązań na w/w 
inwestycję wieloletnią. Miasto i Gmina Dolsk planuje emisję obligacji przychodowych, 
których ostateczny termin wykupu nastąpi w 2027. W związku z powyższym, dokonano 
wydłużenia okresu prognozy długu. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Dolsk 
została przygotowana na lata 2016-2027. Dla lat 2025-2027 (o które wydłużono Wieloletnią 
Prognozę Finansową Miasta i Gminy Dolsk), prognozę wykonano poprzez indeksację o 
wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB. Uwzględniając dotychczasowe 
kształtowanie się dochodów budżetu Miasta i Gminy Dolsk oraz przewidywania na następne 
lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji 
wartości bazowych o odpowiednio przepisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Do 
prognozy wydatków bieżących Miasta i Gminy Dolsk w latach 2025-2027 dokonano poprzez 
indeksację o wagi wskaźników inflacji. 
 
Przewodnicząca Rady przedstawiła harmonogram spłaty odsetek w poszczególnych latach 
począwszy od roku 2016-2027 uwzględniając również spłatę rat kapitałowych emitowanych 
obligacji w roku bieżącym, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad projektem 
uchwały. 
Uchwała nr XVIII/107/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 
3 radnych wstrzymało się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. nr 7 do protokołu. 
 
c) zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2016 rok. 
Projekt uchwały przedstawiła Elżbieta Juskowiak – Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk 
informując iż projekt uchwały został szczegółowo omówiony na wspólnym posiedzeniu 
komisji w dniu 09.05.2016r. 
 
Planuje się emisje obligacji przychodowych na wcześniejszy wykup sieci wodociągowych od 
Spółki M.W. Trade S.A. na kwotę 5 413 000,-zl.  
 
010  Rolnictwo i łowiectwo 
Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na wykup sieci wodociągowej Pokrzywnica – 
Mszczyczyn od Spółki M.W. Trade na kwotę 2 698 742,-zł.  
600  Transport i łączność 
Zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 20 000,-zl.  
750  Administracja publiczna 
Zmniejsza się planowane wydatki na; 
- wynagrodzenia osobowe pracowników   40 000,-zł,  
- składki na ubezpieczenia społeczne   10 000,-zł, 
- opłaty za administrowanie i czynsze   23 566,-zl. 
757  Obsługa długu publicznego 
Zwiększa się planowane wydatki  na odsetki od emisji obligacji przychodowych  o kwotę  
124 060,-zl. 
801  Oświata i wychowanie 
Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 31 000,-zl.  
900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
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Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na wykup sieci kanalizacyjnej Dolsk V Etap 
od Spółki M.W. Trade na kwotę 2 714 764,-zł.  
Dokonuje się zwiększenia wydatków w Funduszu Sołeckim o kwotę 1 100,-zł na zakup 
materiałów i wyposażenia. 
921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 
kwotę 1 350,-zł, oraz zakup usług pozostałych o kwotę 7 000,-zł. 
Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 5 600,-zl.  
926  Kultura fizyczna 
Zmniejsza się planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50,-zł, oraz 
planowane wydatki inwestycyjne o kwotę 5 800,-zł.  
Zwiększa się planowane wydatki inwestycyjne na zakup usług pozostałych o kwotę 7 500,-zl.  
 
Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały i przeprowadziła głosowanie nad projektem 
uchwały. 
Uchwała nr XVIII/108/16 została zatwierdzona w następujący sposób: 
12 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 
3 radnych wstrzymało się od głosu 
Uchwała została zatwierdzona 12 głosami i stanowi zał. nr 8 do protokołu. 
 
Ad.7. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radny Andrzej Michałowski zapytał kierując pytanie do redaktora artykułu w Tygodniku 
Śremskim pt. „Zamach na radną” prosząc o wyjaśnienie i interpretację autora artykułu co 
znaczy tytuł artykułu „Zamach na radną”. Jednocześnie żądając sprostowania artykułu i 
przeprosin w najbliższym numerze. 
Redaktor Tygodnika Śremskiego Piotr Hoffmann poinformował iż tytuł artykułu miał być 
przenośnią literacką. 
 
Radna Aneta Niewrzendowska zapytała o realizację wcześniej poruszanego tematu 
zamontowania koszy na śmieci i wywozu tych śmieci z przystanków autobusowych. 
Burmistrz Henryk Litka  potwierdził wykonanie zadania do końca maja. 
 
Ad.10. Wolne głosy i wnioski. 
 
Mieszkaniec gminy [...] zapytał o liczbę odbiorców wodociągu, który zostanie wykupiony 
poprzez emisję obligacji? 
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk  z uwagi na brak posiadania aktualnie danych w tym 
zakresie zaprosił pana [...] do urzędu w celu zapoznania zainteresowanego z danymi. 
 
Ad.12. Zakończenie obrad. 
 
Przewodnicząca Rady Janina Pawełczyk stwierdziła, że porządek obrad został wyczerpany. 
Podziękowała wszystkim za udział i zakończyła XVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Dolsk. 
 
 
Protokolant         Przewodnicząca Rady 
Magdalena Pawłowska      Janina Pawełczyk 


