
Uchwala Nr XXllll 226 I 1 2

Rady Miejskiej w Jgdrzejowie

z dnia 27 wrze6nia 2012 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia I marca 1990 roku o

samorzqdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poiniejszymi zmianami ),
aft. 89. ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z poZniejszymi zmianami) oraz art.2 pkt 2, aft.9 pkt.3 i

art.28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120,
poz. 1300 z poZniejszymi zmianami):

Rada Miejska w Jqdrzejowie uchwala co nastgpuje:

s 1
1. Gmina Jqdrzejow wyemituje 4.157 (slownie: czlery tysiqce sto pigidziesiqt

siedem) obligacji o warto5ci nominalnej 1.000 zl (slownie: jeden tysi4c zlotych)

ka2da, na lqczn4 kwotq 4.157.000 zl (slownie: cztery miliony sto pig6dziesi4t

siedem tysigcy zlotych).

2. Emisja nast4ci poprzez propozyqg nabycia skierowanq do indywidualnych

adresat6w, w liczbie mniejszej ni2 100 os6b.

3. Obligacje bqdq obl igacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie bgdq posiadaly formy dokumentu.

5. Obligacje nie bgdq zabezpieczone.

s 2
l.Srodki uzyskane z emisji obligacji zostanA ptzeznaczone na finansowanie

planowanego deficytu, w szczeg6lno6ci na inwestycje z zakresu, budowy drog oraz

n a splatg wcze6n iej za ci Eg n i gtych zobowiqzari.

s 3
1. Obligacje zostanA wyemitowane w nastgpujqcych seriach:

a) seria 412 o warto6ci 657.000 zt,

b) seria 812 o warto6ci 1.500.000 zl,

c) seria C12 o warto6ci 1.500.000 zl,

d) seria D12 o warto6ci 500.000 zi.

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzon a w 2012 r.



3. Cena emisji obligacji bqdzie rowna warto6ci nominalnej.

4. Wydatki zwiqzane z przeprowadzen ie m emisji zostana pokryte z dochod6w

wlasnych Gminy Jgdrzej6w.

s 4
1. Wykup obligacji nastqpi:

a) dla seri i  A12w 2015 r.,

b)  d la  ser i i  B12w 2016 r . ,

c )  d la  ser i i  C12w 2017 r . ,

d)  d la  ser i i  D12w 2018 r .

2. Obligacje zostanq wykupione wg warto6ci nominalnej.

3. Je2eli data wykupu obligacji okre6lona w ust 1. przypadnie na sobotg lub dzieri

ustawowo wolny od pracy, wykup nastqlci w najblizszym dniu roboczym.

4. Dopuszcza sig nabycie przez Gming Jgdrzej6w obligacji przed terminem

wykupu w celu umorzenia.

s 5
1. Oprocentowanie obligacji nalicza siq od warto6ci nominalnej i wyplaca co

najmniej raz do roku.

2. Oprocentowanie obligacji bqdzie zmienne, r6wne stawce WIBOR6M, ustalonej
na dwa dni robocze przed rozpoczgciem okresu odsetkowego, powigkszonej o
marzg dla inwestor6w.

3. Oprocentowanie wyplaca sig w nastgpnym dniu po uplywie okres-
odsetkowego.

4. JeZeli termin wyplaty oprocentowania okre5lony w ust. 3 przypadnie na sobotg
lub dziefi ustawowo wolny od pracy, wyplata oprocentowania nastqpi w
najblizszym dniu roboczym.

s 6
Wydatki zwiqzane z wykupem obligacji i wyplat4 oprocentowania zostanq pokryte

z dochodow Gminy Jgdrzej6w pochodzqcych z podatk6w i optat lokalnych

zyskanych w latach 2015 -2018.

s 7
1. Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta Jgdrzej6w, kt6ry jest

upowaZniony do dokonywania wszelkich czynno6ci zwiqzanych z



przygotowaniem emisji obligacji otaz do vvypelnienia Swiadczeri wynikajqcych

z obligacji.

2. Czynno6ci zwiqzane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wyplata

oprocentowania zostanq powierzone w drodze umowy bankowi.

s 8
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

Przewod nicz4cy Rady M iejskiej



Uzasadnienie do proiektu uchwalv:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorz4du terytorialnego

mog4 emitowa6 papiery wartodciowe na finansowanie planowanego deficytu budzetu i splatq

wczeSniej zaci4gniEty ch zobowiqzari.

W bud2ecie miasta i gminy na 2012 rok okreSlono przychody zwi1zane z finansowaniem

deficytu i splatp wczesniej zaci4gniEtych zobowiqzaf. Zrodlem sfinansowania w/w sq

przychody z emisji obligacji komunalnych w wysokoSci 4.157.000. Niniejsza uchwala okesla

zasady emisji i wykupu obligacji komunalnych przez Gming Jpdrzej6w i stanowi formalny

pocz4tek i podstawQ prawne procedury uruchomienia emisji obligacji komunalnych.
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