
          Projekt 

 

UCHWAŁA Nr ……………….. 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia      listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1526), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 z późn.zm.), Rada Powiatu uchwala, co 

następuje:  

 

§ 1.  W Uchwale Nr XL/325/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 roku w 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

      „1. Obligacje zostaną wyemitowane w 7 (siedmiu) seriach, w następujących latach: 

1) w 2022 roku: 

a) Seria A22 o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), 

b) Seria B22 o wartości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), 

c) Seria C22 o wartości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych), 

d) Seria D22 o wartości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych). 

       2) w 2023 roku: 

a) Seria E22 o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), 

b) Seria F22 o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), 

c) Seria G22 o wartości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych).” 

 

2) w § 4.ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

    „1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:  

1) Obligacje z serii A22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: 

a) W 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 

250,00 zł, o łącznej wartości 500.000,00 zł, 

b) W 2036 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 

750,00 zł, o łącznej wartości 1.500.000,00 zł. 

2) Obligacje z serii B22 zostaną wykupione w 2034 roku.  

3) Obligacje z serii C22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: 



a) W 2033 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 250,00 zł, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł, 

b) W 2037 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 375,00 zł, o łącznej wartości 1.500.000,00 zł, 

c) W 2038 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 375,00 zł, o łącznej wartości 1.500.000,00 zł. 

4) Obligacje z serii D22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: 

a) W 2029 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 500,00 zł, o łącznej wartości 500.000,00 zł, 

b) W 2030 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 500,00 zł, o łącznej wartości 500.000,00 zł. 

5) Obligacje z serii E22 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem: 

a) W 2031 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 250,00 zł, o łącznej wartości 500.000,00 zł, 

b) W 2032 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 250,00 zł, o łącznej wartości 500.000,00 zł, 

c) W 2035 roku z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o 

wartości 500,00 zł, o łącznej wartości 1.000.000,00 zł. 

6) Obligacje z serii F22 zostaną wykupione w 2039 roku. 

7) Obligacje z serii G22 zostaną wykupione w 2040 roku.” 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                               

 

 

Przewodnicząca 

                                                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                  ……………………………… 

                                                                  /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ………. Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia   listopada 2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1526) w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 2244), oraz ustawą z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1634 z późn.zm.), decyzja w sprawie emisji obligacji należy do kompetencji Rady Powiatu. 

Niniejszą uchwałą zostaje wydłużony termin emisji obligacji z roku 2022 do roku 2023. Łączna 

wartość emisji tj. 14.200.000,00 zł nie ulegnie zmianie. W 2022 roku Powiat Wągrowiecki wyemituje 

obligacje komunalne w wysokości 8.200.000,00 zł, natomiast w 2023 roku emisja obligacji nastąpi 

w kwocie 6.000.000,00 zł. Ponadto na podstawie niniejszej uchwały zostaje zwiększona ilość serii, 

w jakich zostaną obligacje wyemitowane oraz  określona spłata danych serii.  Zmiana uchwały nie 

powoduje zmian wartości wykupu obligacji w poszczególnych latach. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Przewodnicząca 

                                                           Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                 ……………………………… 

                                                                  /Małgorzata Osuch/ 

 

 


