
UCHWAŁA NR XXXVIII/290/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 10 maja 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2017 poz. 1875, 2232 z 2018r. poz. 130); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (j.t Dz.U. 2017 r. poz. 2077 ) oraz art. 2 pkt 5 art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku 
o obligacjach (j.t. Dz.U. 2018 poz 483), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie emisji obligacji 
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie :

„§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A18 o wartości   700.000 zł

2) seria B18 o wartości   800.000 zł

3) seria C18 o wartości   800.000 zł

4) seria D18 o wartości   600.000 zł

5) seria E18 o wartości 2.000.000 zł

6) seria F18 o wartości 2.000.000 zł

7) seria G18 o wartości 2.000.000 zł

8) seria H18 o wartości   100.000 zł

9) seria I18 o wartości    200.000 zł”;

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:

1) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii H18, I18 – 300.000 zł.

2) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii D18 - 600.000 zł

3) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii E18, B18 – 2.800.000 zł

4) w 2033 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, C18 – 2.800.000 zł

5) w 2034 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, A18 – 2.700.000 zł

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Dopuszcza się możliwość wykupu przez Gminę Obrowo obligacji przed terminem wykupu w celu 
umorzenia.

4. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 
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§ 3. Uchwała wchodzi wżycie zdniem podjęcia ipodlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń wUrzędzie Gminy 
wObrowie.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski
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Uzasadnienie

Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana
do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie. Emisja obligacji ma na celu
pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji zadań inwestycyjnych, w 2018 roku oraz spłatę
zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia negocjacji w sprawie
wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem
emisji. Uchwała ta określa podmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których oferenci mogą
przygotować swoje oferty. Po wybraniu agenta emisji, zostanie podpisania umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju Gminy.

Zmiana uchwały wynika z konieczności podziału wartości wyemitowania jednej z serii.

W Uchwale Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018r. planowano wyemitowanie
serii D18 o wartości 900.000zł. Wykup tej serii planowano w latach 2030 i 2031 odpowiednio w kwocie
300.000zł. i 600.0000zł.

Zmiana wyemitowania obligacji z powyższej serii polega na zmniejszeniu wartości serii D18 do kwoty
600.000zł. oraz dodaniu nowych serii H18 o wartości 100.000zł. oraz I18 o wartości 200.000zł.

Wykup obligacji z serii D18 nastąpi w roku 2031 (600.000zł.) oraz z serii H18 i I18 nastąpi w roku
2030 (łącznie w kwocie 300.000zł.)

Powyższa zmiana nie ma wpływu na wartość wykupu obligacji w poszczególnych latach w stosunku do
uchwały z dnia 23 stycznia 2018 roku.
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