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Protokół nr 35/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 23 września 2020 roku  

W posiedzeniu Zarządu Powiatu udział wzięli: 

Zarząd Powiatu w składzie: 

 

Jarosław Tadych - Starosta Sępoleński  

Andrzej Marach - Wicestarosta 

Iwona Sikorska - Członek Zarządu 

Katarzyna Kolasa - Członek Zarządu 

Tomasz Fifielski 

oraz 

- Członek Zarządu  

 

Anna Deja – Dobrowolska - Sekretarz Powiatu 

Małgorzata Masiłkin - Skarbnik Powiatu 

Karolina Górna - Z-ca Skarbnika 

 

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim – gabinet Starosty; 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 34/2020. 

3. Zatwierdzenie materiałów i uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu; 

4. Sprawy wniesione.  

5. Wolne wnioski. 

6. Zakończenie.  

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad. 

Starosta Sępoleński rozpoczął zdalne posiedzenie Zarządu Powiatu o godz. 15:00, stwierdził prawomocność 

obrad i przedstawił porządek obrad stanowiący załącznik nr 1 do protokołu. Członkowie Zarządu Powiatu 

jednogłośnie 5 głosami „za” zatwierdzili proponowany porządek. 

Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu Nr 34/2020 

Członkowie Zarządu jednogłośnie 5 głosami „za”  zatwierdzili Protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu                   

Nr 34/2020. 

3. Zatwierdzenie materiałów i projektów uchwał na XXVI sesję Rady Powiatu. 

a) w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu oraz Pani K. Górna. Przedstawiła proponowane zmiany                   

w budżecie powiatu sępoleńskiego po stronie dochodów i wydatków. Zarząd po zapoznaniu się z projektem 

uchwały jednogłośnie 5 głosami „za”  pozytywie opiniuje uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

b) w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania                  

i wykupu; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu oraz Pani K. Górna. Każda jednostka samorządu terytorialnego, 

na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach oraz art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 
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2009 r. o finansach publicznych, posiada prawną możliwość emisji obligacji. Powiat Sępoleński zamierza 

wyemitować obligacje na okaziciela, które zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, 

w tym spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadającą po roku budżetowym, na który uchwalono 

budżet celem obniżenia łącznego kosztu obsługi zadłużenia. Emisja obligacji nastąpi w całości w 2020 r. 

Wysokość zapotrzebowania na środki finansowe określono na poziomie 19.092.000,00 zł, co stanowi 

równowartość planowanej emisji. Wykup obligacji planuje się w latach 2021-2028. Wielkość emisji oraz termin 

wykupu poszczególnych serii ustalono uwzględniając możliwości finansowe Powiatu oraz obowiązek 

zachowania ustawowych ograniczeń. Przy takich ustaleniach, wskaźnik obsługi zadłużenia wynikający z art. 

243 ustawy o finansach publicznych zawarty w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego na 

lata 2020-2028 osiąga we wszystkich okresach prawidłowy poziom. Wykup poszczególnych serii został 

zaplanowany w sposób zabezpieczający odpowiednią płynność budżetu Powiatu w okresie prognozy. 

Pozyskanie środków finansowych w formie emisji obligacji jest dla Powiatu Sępoleńskiego korzystne, z uwagi 

na uproszczoną procedurę oraz możliwość elastycznego negocjowania warunków, m.in. w zakresie ustalania 

formy wykupu oraz indywidualnego oprocentowania. Niniejsza uchwała Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

jest formalnym początkiem i jednocześnie podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji w trybie 

oferty niepublicznej. Dlatego mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały jest zasadne i leży w interesie 

Powiatu. Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”  przy 1 „wstrzymującym 

się” (K. Kolasa) pozytywie opiniuje uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

c) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu oraz Pani K. Górna. Restrukturyzacja zadłużenia Powiatu 

Sępoleńskiego pozwoli na zwiększenie różnicy pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej i faktycznej obsługi 

zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe Powiatu. Wyłącznie w 2020 r. wskaźnik z art. 

243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wyliczony w oparciu o wartości budżetu planowane na dzień 30 

września 2019 r. jest niespełniony. Niespełnienie kształtuje się na poziomie -0,62%. Zgodnie jednak z art. 243 

ust. 2 pkt 4 ustawy o finansach publicznych dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest 

relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok, z 

tym, że do obliczenia relacji dla poprzednich sześciu lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze 

sprawozdań rocznych. Ponadto, Powiat Sępoleński realizuje program postępowania naprawczego na lata 2020-

2022, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Należy przy tym zaznaczyć, że w 

stosunku do wartości wskaźników obsługi zadłużenia Powiatu określonej w uchwale nr XVIII/90/2020 Rady 

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2020 r. sytuacja Powiatu Sępoleńskiego uległa znacznej 

poprawie. W załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego, dokonano zmian w 

zakresie limitów zobowiązań w zakresie wydatków bieżących i majątkowych dla przedsięwzięcia pn. 

„Rozbudowa z przebudową Szpitala Powiatowego im. Dr A. Gacy i J. Łaskiego NZOZ w Więcborku”. Pełen 

zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały 

jednogłośnie 4 głosami „za”  przy 1 „wstrzymującym się” (K. Kolasa) pozytywie opiniuje uchwałę Rady 

Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 
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d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego; 

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Powiatu. Przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. Zarząd po zapoznaniu się z projektem uchwały jednogłośnie 4 głosami „za”  przy 1 

„wstrzymującym się” (K. Kolasa) pozytywie opiniuje uchwałę Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

Materiały sesyjne stanowią załącznik nr 2 do protokołu. 

 

6.  Wolne wnioski – brak 

7.  Zakończenie: Starosta zakończył posiedzenie zarządu powiatu 23 września 2020 roku o godzinie 15:45.  

 

Protokołowała: Kamila Jabłońska        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Porządek obrad; 

2. materiały sesyjne; 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 
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