
UCHWAŁA Nr XII/ 67 / 07
Rady Powiatu w Sępólnie Kr. 
z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XLV / 233/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie 
                   emisji obligacji powiatowych.

Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz  art. 2 pkt. 2 i art. 9 
pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 
ze zm.),

Rada Powiatu  
uchwala co następuje:

 § l. 

W uchwale Rady Powiatu Nr XLV/ 233/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie emisji 
obligacji powiatowych § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.

Emisja obligacji ma na celu pokrycie wydatków związanych z :
1) Finansowaniem  planowanego  deficytu  budżetu  roku  2006  w  kwocie 

3.100.000,00 zł na pokrycie zamierzeń inwestycyjnych,
2) Finansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  roku  2007  w  kwocie 

700.000,00 zł,
3) Spłatą  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu  emisji  papierów 

wartościowych  oraz  zaciągniętych  pożyczek  i  kredytów  w  kwocie 
900.000,00 zł w tym  400.000,00 zł w roku 2006 i 500.000,00 w roku 2007.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Rada Powiatu uchwałą Nr IV/21/07 z dnia 31 stycznia 2007 roku uchwaliła 

budżet Powiatu Sępoleńskiego na 2007 rok.

W  §3  w/wym.  uchwały  Rada  Powiatu  ustaliła  deficyt  budżetowy  w  wysokości  

2.659.418,00  zł.,  który  miał  być  pokryty  przychodami  m.in.  z  emisji  obligacji 

komunalnych  

w kwocie 640.049,00 zł.

Zarząd  Powiatu  przygotował  w  oparciu  o  uchwałę  Nr  XLV/233/06  z  dnia  

25  października  2006  roku  emisję  obligacji,  ale  w  §2  tej  uchwały  nie  było  ujęte 

finansowanie deficytu roku 2007 w proponowanej kwocie 700.000,00 zł. na pokrycie 

zamierzeń  inwestycyjnych to  jest  przebudowy ulicy  Wojska Polskiego w Sępólnie 

Kraj.

Niniejszy projekt uchwały powyższą konieczną zmianę wprowadza.
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