
 

Protokół Nr 27/15 

z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie 

w dniu 25 czerwca 2015 r.  

 

Termin posiedzenia Zarządu na dzień 25 czerwca 2015 r. został ustalony wcześniej 

przez p. Starostę. W obradach wzięło udział pięciu Członków Zarządu zgodnie z listą 

obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ireneusz Lamprecht - Sekretarz Powiatu, 

2. Jacek Jędrzejak  - Skarbnik Powiatu, 

3. Dariusz Giza  - Przedstawiciel firmy ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. 

 

 

Przewodniczący Zarządu p. Bartosz Walczak rozpoczął posiedzenie, witając wszystkich 

przybyłych.  

 

Ad. pkt. 2 

Starosta, przedłożył do zatwierdzenia porządek obrad i zapytał, czy ktoś chce wnieść  

do niego uwagi. Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz  

Z. Kuzdżał jednogłośnie, bez uwag zatwierdził przedłożony porządek obrad, następnie 

przystąpiono do jego realizacji:  

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z wynikami analizy sposobów poprawy relacji wynikających  

z art. 242-244 UoFP w celu zwiększenia potencjału inwestycyjnego Powiatu 

Jarocińskiego przygotowaną przez firmę ProPOLIS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w 

Poznaniu. 

4. Sprawy bieżące. 

 

 

Ad. pkt 3. 

Na posiedzenie Zarządu przybył Pan Dariusz Giza przedstawiciel firmy ProPOLIS 

Consulting Sp. z o.o. z Poznania, który przedstawił i omówił prezentację wyników analizy 

sposobów poprawy relacji wynikających z art. 242-244 UoFP w celu zwiększenia potencjału 



inwestycyjnego Powiatu Jarocińskiego. Ideą opracowania było przedstawienie sytuacji 

finansowej Powiatu Jarocińskiego w kontekście prognozowanych zdarzeń gospodarczych.  

W pierwszej części przedstawiono teoretyczne aspekty zarządzania finansami w Jednostkach 

Samorządu Terytorialnego oraz ryzykiem występującym przy podejmowaniu decyzji 

finansowych. W części praktycznej dokonano analizy historycznych danych finansowych 

Powiatu oraz sporządzono wariantowe projekcji przepływów pieniężnych do roku 2030. 

Podsumowując analizę można wskazać, że Powiat Jarociński ma potrzeby inwestycyjne oraz 

duży potencjał finansowy pod warunkiem zatrzymania trendu spadkowego wolnych środków 

operacyjnych. Potencjał finansowy Powiatu jest blokowany przez udzielone poręczenia, 

które niekorzystnie wpływają na wskaźnik obsługi zadłużenia. Należy podjąć kroki w celu 

zmiany udzielonych poręczeń na inne zabezpieczenie. Z przeprowadzonej analizy wynika, ze 

najlepszym sposobem na pozyskanie środków na inwestycje są obligacje z uwagi na swoją 

elastyczność. W przypadku niemożności likwidacji poręczeń, szacuje się, że Powiat może 

wyemitować maksymalnie 13-14 mln zł. obligacji, by nie zostały przekroczone wskaźniki  

z art. 243 UoFP. W sytuacji, kiedy uda się zlikwidować poręczenie można wyemitować 

obligację na sumę ok 22 mln zł, co jednocześnie nie spowoduje przekroczenia wskaźnika  

z art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych. 

Prezentacja z wynikami stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Zarząd w składzie Starosta, Wicestarosta, M. Drzazga, P. Franczak oraz Z. Kuzdżał, przyjął 

do wiadomości przedstawione wyniki analizy. 

 

 

Ad. pkt 4. 

W sprawach bieżących: 

Nikt nie zgłosił dodatkowych spraw. 

 

 

 

Starosta z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończył posiedzenie Zarządu  

i podziękował wszystkim za przybycie. 

 

 

 



  Protokołowała  

 

Katarzyna Spera 

 

 

 Członkowie Zarządu 

1. B. Walczak  - Przew. Zarządu………………….......… 

2. M. Szymczak – Członek Zarządu…………………........ 

3. M. Drzazga  – Członek Zarządu…………………..….. 

4. P. Franczak - Członek Zarządu..................................... 

5. Z. Kuzdżał  – Członek Zarządu……………...…....…. 

 


