
 

  

Uchwała Nr 884/2022 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 września 2022 roku 

 

w sprawie warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii B22 Powiatu Wągrowieckiego 

(„Obligacje komunalne”) 

 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 w zw. z art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 44 pkt 

3, w związku z art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

454 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wykonując Uchwałę nr XL/325/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 r. w 

sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu oraz 

w związku ze złożoną inwestorowi - NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, propozycją 

nabycia obligacji serii B22 Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 września 2022 roku, pod warunkiem  

złożenia przez NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie prawidłowego zapisu na wszystkie 

Obligacje Komunalne proponowane do nabycia w terminie określonym w ww. propozycji nabycia, tj. 

do dnia 29 września 2022 roku, przydziela na rzecz NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie 

łącznie: 1.200 (słownie: jeden tysiąc dwieście) obligacji serii B22 o łącznej wartości nominalnej i cenie 

emisyjnej w wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), które inwestor 

jest zobowiązany opłacić najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu rejestracji Obligacji 

Komunalnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów 

Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.  

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 września 2022 roku. 

 
 

 

Starosta 

…………………………….. 

/Tomasz Kranc/ 

Wicestarosta 

…………………………….. 

/Michał Piechocki/ 

Jerzy Springer …………………………..…….. 

 

Andrzej Wieczorek…………………………….. 

 

Robert Woźniak………………………….…….. 

 


