
Protokół Nr XXVII/20 

z sesji Rady Powiatu w Sępólnie Kraj. 

odbytej 29 września 2020 roku 

w trybie zdalnym 

Ad.l. 

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Powiatu o godz. 16.00. 

Marek Chart oznajmił, że sesja jest nagrywana i transmitowana na żywo w Internecie. 

Przewodniczący poinformował, że sesja nadzwyczajna została zwołana na wniosek 

Zarządu Powiatu z dnia 28 września 2020 roku. (załącznik nr 1). 

Ad.la. 

W związku z faktem, że sesję przeprowadzono w trybie zdalnym Przewodniczący Rady 

Powiatu dokonał sprawdzenia obecności radnych poprzez kolejne wyczytywanie 

nazwisk. Przewodniczący stwierdził, że w obradach uczestniczy 17 radnych, co stanowi 

ąuorum i umożliwia prawomocne podejmowanie uchwał. 

Ad.l.b. 

Przewodniczący Marek Chart przedstawił następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji: 

a) stwierdzenie ąuorum 

b) przedstawienie porządku obrad. 

2. Przedstawienie uchwał w sprawach: 

a) uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

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

nabywania i wykupu, 
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c) uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok, 

d) uchwalenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego. 

Ad.2. a. 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Masiłkin zaprezentowała projekt uchwały w sprawie 

uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Przewodniczący Marek Chart otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer przedstawił jednogłośnie 

pozytywną opinię do projektu uchwały. 

Marek Chart zamknął dyskusje i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych 

jednogłośnie (zał. nr 2) 

podjęła uchwałę Nr XXVII/124/2020 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego, co 

stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 

Ad.2.b. 

Małgorzata Masiłkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Powiatu 

Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Skarbnik poinformowała, że Powiat Sępoleński wyemituje obligacje na łączną kwotę 

19.092.000 zł, w łącznej liczbie 19.092 sztuk o wartości nominalnej tysiąc złotych każda. 
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Przewodniczący Marek Chart otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały, stosunkiem głosów 4 „za", 1 „przeciw", 1 „wstrzymujący 

się" 

Marek Chart zamknął dyskusje i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych 

stosunkiem głosów 15 „za", 2 „wstrzymujące się" (zał. nr 4) 

podjęła uchwałę Nr XXVII/125/2020 

w sprawie emisji obligacji Powiatu Sępoleńskiego oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu, co stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Starosta podziękował radnym za przyjęcie w/w uchwały. Stwierdził ponadto, że uchwała 

ta była omawiana szczegółowo i jest dla powiatu sępoleńskiego korzystna. 

Ad.2.c. 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian w 

budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok. 

Przewodniczący Marek Chart otworzył dyskusję. 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer przedstawił pozytywną 

opinię do projektu uchwały, stosunkiem głosów 4 „za", 1 „wstrzymujący się". 

Marek Chart zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 



4 

Rada Powiatu w obecności 17 radnych 

jednogłośnie (zał. nr 6) 

podjęła uchwałę Nr XXVII/126/2020 

w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Powiatu Sępoleńskiego na 2020 rok, co 

stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

Ad.2.d. 

Skarbnik Powiatu, Małgorzata Masiłkin przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sępoleńskiego. 

Skarbnik wyjaśniła, że zmian WPF dokonano z uwagi na bieżące i majątkowe zmiany w 

planie dochodów i wydatków oraz zwiększenie deficytu. Ponadto zwiększono przychody 

i rozchody budżetu w 2020 r. w związku z planowaną restrukturyzacją zobowiązań 

powiatu. W 2020 roku przychody budżetu powiatu planuje się na poziomie 21.285.077,55 

zł. Przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych planuje się w wysokości 

2.193.077,55 zł, zaś przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 

19.092.000,00 zł. 

Wyżej wymienione środki planuje się na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań, w tym na spłatę zobowiązań, które przypadałyby po roku 

budżetowym. Skrócono horyzont czasowy prognozy WPF do 2028 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję. 

O głos poprosił radny Andrzej Chatłas. Radny zwrócił uwagę na zadania, jakie za sobą 

pociąga przyjmowany właśnie projekt uchwały. Przypomniał on, że wynik budżetu 2021 

r. to 2.027.000 zł, tak samo wychodzi w 2022 r., w 2023 roku to 2.667.000 zł, w 2024 
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taka sama kwota a w 2025 r. to 3.240.000 zł. I jak stwierdził Andrzej Chatłas jest to 

jedyne poważne zadanie jakie stoi przed powiatem. Na koniec swojej wypowiedzi 

Andrzej Chatłas przytoczył cytat z opinii składu orzekającego RIO - „ wskazane w 

programie przedsięwzięcia będą bowiem wymagały od władz powiatu podjęcie 

konkretnych decyzji i często w bardzo trudnym wymiarze społecznym". 

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Ireneusz Balcer zaprezentował następującą 

opinię do projektu uchwały: 4 głosy „za", 1 „wstrzymujący się", 1 „przeciw". 

Marek Chart zamknął dyskusje i poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

w sprawie uchwalenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sępoleńskiego, 

co stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Marek Chart o 

godz. 16.35 zamknął obrady XXVII sesji Rady Powiatu. 

Rada Powiatu w obecności radnych 17 radnych 

stosunkiem głosów 16 „za", 1 „wstrzymujący się" (zał. nr 8) 

podjęła uchwałę Nr XXVII/127/2020 

Ad.3. 

Protokołowała: PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 




