
          

                                                                                                                                                                      
 

 
UCHWAŁA NR 39/123/2020 

ZARZĄDU POWIATU 

W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 29 października 2020 r. 

 

 
w sprawie: upoważnienia dwóch członków Zarządu do czynności prawnych związanych 

z emisją obligacji Powiatu Sępoleńskiego 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 920), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)1 oraz §7 Uchwały Nr 

XXVII/125/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie 

emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Upoważnia się Starostę Powiatu Sępoleńskiego – Jarosława Tadycha oraz Wicestarostę 

Powiatu Sępoleńskiego – Andrzeja Maracha do dokonania wszelkich czynności prawnych 

związanych z emisją obligacji Powiatu Sępoleńskiego, w tym do dokonania czynności 

polegającej na podpisaniu w imieniu Powiatu Sępoleńskiego umowy organizacji i obsługi 

emisji obligacji, do kwoty 19.092.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych). 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu: 

 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały  ogłoszone  w  Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. 

poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175. 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 39/123/2020 

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 29 października 2020 r. 
 

Wykonując uchwałę nr XXVII/125/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 września 

2020 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu, skierowano zaproszenia do udziału w postępowaniu na wybór Agenta Emisji obligacji 

komunalnych do banków, będących liderami na rynku w zakresie świadczenia kompleksowych usług 

związanych z pełnieniem funkcji Agenta Emisji obligacji. W wyznaczonym terminie składania ofert,                  

tj. 29 października 2020 r. ofertę prezentującą warunki cenowe organizacji emisji przedstawili bank 

Pekao S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS.  

Zgodnie z art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, czynności 

prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i 

gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje dwóch członków zarządu wskazanych w 

uchwale przez zarząd. Stąd do zawarcia umowy na organizację i obsługę emisji obligacji Powiatu 

Sępoleńskiego niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

Inicjator: 

Starosta Sępoleński 

  
Sp. 27.10.2020 
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