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UCHWAŁA NR 451/XLIII/2021
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 17 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia
2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz.1208 oraz z 2021 r. poz. 187) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 205/XXII/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej uchwałą nr
280/XXIX/2020 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 grudnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Gmina Czerwonak wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) sztuk obligacji o wartości
nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każda, na łączną kwotę 11.000.000,00 zł
(słownie: jedenaście milionów złotych).”;
2) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria B21 o wartości nominalnej 2 000 000 złotych;
2) seria C21 o wartości nominalnej 3 000 000 złotych;
3) seria D21 o wartości nominalnej 3 000 000 złotych;
4) seria E21 o wartości nominalnej 3 000 000 złotych.”;
3) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2026 r.;
2) obligacje serii C21 zostaną wykupione w 2033 r.;
3) obligacje serii D21 zostaną wykupione w 2034 r.;
4) obligacje serii E21 zostaną wykupione w 2035 r.”;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy
Czerwonak w latach 2022 – 2035.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czerwonak
w roku 2026 oraz 2033-2035.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak
Wojciech Skrzekut

/podpisano elektronicznie/
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Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak
zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu
terytorialnego,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej.
W związku z nieplanowanymi wpływami do budżetu w roku 2021 środków po stronie dochodów nie ma
konieczności emisji obligacji w roku 2021 całej kwoty wynikającej z umowy z PKO.
Uchwała określa warunki emisji obligacji, której celem jest pokrycie deficytu budżetowego zapisanego
w uchwale budżetowej na 2021 rok. Wykup wyemitowanych obligacji nastąpi w roku 2026 oraz w latach
2033 - 2035.
Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Czerwonak
w latach 2022-2035.
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