
UCHWAŁA NR XLV/328/2018
RADY GMINY OBROWO

z dnia 19 października 2018 r.

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

Na podstawie 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 2018 poz. 994, 1000, 1349, 1432); 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, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1693) 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 zmienionej uchwałą nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy Obrowo 
z dnia 10 maja 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu  § 2 uchwały otrzymuje brzmienie :

„§ 2. Celem emisji obligacji w roku 2018 jest spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w kwocie 1.198.123,40zł. oraz finansowanie deficytu budżetowego wynikającego 
z wydatków inwestycyjnych Gminy w kwocie 8.001.876,60zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Obrowie.

 

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.

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

Zmiana uchwały wynika z konieczności zmiany celu emisji.

W Uchwale Nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 stycznia 2018r. planowano emisję obligacji
na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.487.335,78zł. oraz finansowanie deficytu
budżetowego w kwocie 7.712.664,22zł.

W związku z uzyskanym umorzeniem części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 289.212,38zł. dokonuje się zmiany celu emisji obligacji
w roku 2018 w następujący sposób: spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie
1.198.123,40zł. oraz finansowanie deficytu budżetowego w kwocie 8.001.876,60zl.
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