
Projekt 

 

Uchwała Nr   

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia   

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

 

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

2019 r. poz. 511), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 

483 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 869) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W Uchwale Nr XXIV/167/2016 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2016 roku w sprawie 

emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

    „2. Emisja obligacji wszystkich serii zostanie przeprowadzona w latach 2016-2020”, 

2) w § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

      „1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 

1) 2023r. dla obligacji serii E17, 

2) 2023r. dla obligacji serii F17, 

3) 2024r. dla obligacji serii G17, 

4) 2024r. dla obligacji serii H17, 

5) 2025r. dla obligacji serii I17, 

6) 2025r. dla obligacji serii J17, 

7) 2026r. dla obligacji serii K17, 

8) 2026r. dla obligacji serii L17, 

9) 2027r. dla obligacji serii Ł17, 

10) 2027r. dla obligacji serii M17, 

11) 2028r. dla obligacji serii A18, 

12) 2028r. dla obligacji serii B18, 

13) 2029r. dla obligacji serii C18, 

14) 2029r. dla obligacji serii D18, 

15) 2030r. dla obligacji serii A16, 

16) 2030r. dla obligacji serii A17, 

17) 2030r. dla obligacji serii A19, 

18) 2030r. dla obligacji serii B19, 

19) 2031r. dla obligacji serii C19, 

20) 2031r. dla obligacji serii D19, 

21) 2031r. dla obligacji serii B16, 

22) 2031r. dla obligacji serii B17, 

23) 2032r. dla obligacji serii C17, 

24) 2032r. dla obligacji serii D17, 

25) 2032r. dla obligacji serii E18, 

26) 2032r. dla obligacji serii F18”. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

   Przewodnicząca   

      Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

………………………………………. 

                  /Małgorzata Osuch/ 

 



 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr   

Rady Powiatu Wągrowieckiego 
z dnia   

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 

 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) w związku z ustawą z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach (Dz. U. z 2018r., poz. 483 ze zm.) oraz 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869), decyzja w sprawie emisji 

obligacji należy do kompetencji Rady Powiatu.   

Niniejszą uchwałą zostanie wydłużony termin emisji obligacji z lat 2016 – 2019 na lata 2016 – 2020 oraz 

zmienione zostają terminy wykupu obligacji serii A16 z 2020 na 2030, B16 z 2021 na 2031, A17 z 2020 na 2030, 

B17 z 2021 na 2031, C17 z 2022 na 2032, D17 z 2022 na 2032, wyemitowane na łączną kwotę 6.300.000 zł.   

Planowana wartość emisji obligacji nie ulegnie zmianie i wyniesie 29.000.000 zł. W latach 2016 – 2018 

wyemitowano obligacje w wysokości 14.000.000 zł, z tego: 2016r. – 2.000.000 zł, 2017r. – 3.000.000 zł i 2018r. 

– 9.000.000 zł. Do wyemitowania w latach 2019-2020 pozostaną obligacje na ogólną wartość 15.000.000 zł.  

  

     Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

  

    Przewodnicząca   

      Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

………………………………………. 

                  /Małgorzata Osuch/ 

 

 


