
Uchwała Nr XLV / 260 / 2010 
Rady Powiatu w Szydłowcu 

z dnia 9 listopada 2010 r. 
  

w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz 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. Nr 142, poz. 1592 – tekst jedn. z 2001 r. z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 
2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 , poz. 1240                   
z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1300 – tekst jedn. z 2001 r. z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu 
uchwala co następuje :  

§ 1 
 

1. Powiat Szydłowiecki wyemituje 632 (słownie; sześćset trzydzieści dwie) obligacje                    
o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) kaŜda , przy czym 
maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie 
przekroczy kwoty 632.000 zł (słownie: sześćset trzydzieści dwa tysiące złotych ). 

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. 

3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów 
w ilości nie większej niŜ 99 osób. 

4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji będą zabezpieczone w formie 
weksla własnego in blanco. 

 
§ 2 

 

Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na finansowanie 
planowanego deficytu budŜetu Powiatu Szydłowieckiego w 2010 roku, oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych 
poŜyczek i kredytów. 

 
§ 3 

 
Obligacje zostaną wyemitowane w 1 serii w 2010 roku według poniŜszego harmonogramu: 
 
1. Seria A obejmująca 632 obligacji 2 letnich o wartości 632.000 zł, których emisja nastąpi 
nie później niŜ 15 grudnia 2010 r. 
 

§ 4 
 

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2010-2012. 
Wartość nominalna kaŜdej obligacji będzie wynosić 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych). 

2. Cena emisji obligacji kaŜdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji. 
3. Wydatki związane z organizacją kaŜdej serii będą pokryte z dochodów własnych 

Powiatu Szydłowieckiego. 
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.  

 
 
 



 
 
 

§ 5 
 

Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte  
z dochodów własnych Powiatu Szydłowieckiego uzyskanych w latach 2010 – 2012. 

 
§ 6 

 
1.Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniŜszym 

harmonogramem: 
a) wykup obligacji serii A w terminie 2 lat od daty ich emisji, 

2. JeŜeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień 
dodatkowo wolny od pracy , wykup obligacji nastąpi w najbliŜszym dniu roboczym.  

3. Dopuszcza się nabycie przez Powiat obligacji  przed terminem ich wykupu celem ich 
umorzenia. 

 
§ 7 

 
1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach 

kwartalnych liczonych od daty emisji. 
2.Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym , przy czym oprocentowanie obligacji 

będzie kaŜdorazowo ustalane przed rozpoczęciem kaŜdego okresu odsetkowego na 
podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marŜę w wysokości wynegocjowanej z 
bankiem. 

3. Stawka WIBOR będzie ustalana na podstawie dwóch notowań począwszy od 2-go dnia 
roboczego przed rozpoczęciem kaŜdego okresu odsetkowego. 

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego , z tym , 
Ŝe jeŜeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień dodatkowo wolny 
od pracy , wypłata oprocentowania nastąpi w najbliŜszym dniu roboczym. 

5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane 
 

§ 8 
 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, który jest upowaŜniony do 
dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz 
wypełniania świadczeń wynikających z obligacji. 

2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do wskazania banku, który wykona wszystkie czynności 
związane z emisją , zbyciem, wykupem obligacji. 

3. Czynności o których mowa w ust. 2 powierzone zostaną bankowi w drodze umowy. 
 

§ 9 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
                Przewodniczący  
                 Rady Powiatu w Szydłowcu 
 
             Marek Sokołowski 
 
 
 
 
 


