
UCHWAŁA NR 278/2020

ZARZĄDU POWIATU RAWSKIEGO
z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Rawskiego do dokonywania czynności 
prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 

2020 r. poz. 920), art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

869 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 

poz. 695, poz. 1175) oraz w związku z uchwałą nr XXIII/151/2020 Rady Powiatu Rawskiego z dnia 25 września 

2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, uchwala się co następuje:

§ 1. Upoważnia się dwóch członków Zarządu Powiatu Rawskiego:

1. Starostę - Józefa Matysiaka,

2. Wicestarostę - Jacka Otulaka:

do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych z emisją obligacji Powiatu Rawskiego w latach 
2020-2021.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członek Zarządu

Grzegorz Stefaniak



UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2020 roku Rada Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej podjęła 

uchwałę Nr XXIII/151/2020 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zgodnie z § 6 w/w uchwały Rada Powiatu upoważniła Zarząd Powiatu do:

1) zawarcia umów z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane 

z organizacją emisji obligacji, wykonywaniem funkcji agenta emisji oraz agenta płatniczego lub 

alternatywnego rozwiązania w odniesieniu do obligacji, jak również do zawarcia ewentualnych innych 

umów pozostających w związku z emisją obligacji,

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji 

obligacji,

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,

4) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu lub certyfikacji 

instrumentów finansowych.

W myśl Art. 262. 1. Czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów 

i pożyczek, innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, 

oraz udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także emisji papierów wartościowych dokonuje 

dwóch członków zarządu wskazanych w uchwale przez zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2. Dla ważności 

tych czynności konieczna jest kontrasygnata skarbnika jednostki samorządu terytorialnego.


