
        

        

Uchwała Nr X / 62 / 2011 

Rady Powiatu w Szydłowcu  

z dnia 20 października 2011r. 

 
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 2001r. z późn. zm.) Rada Powiatu w Szydłowcu 

uchwala co następuje:  

§ 1 
 

1. Powiat Szydłowiecki wyemituje 300 (słownie; trzysta) obligacji o wartości 

nominalnej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda , przy czym 

maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych wyniesie 

3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych ). 

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela. 

3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów 

w ilości nie większej niż 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 budżetu Powiatu Szydłowieckiego w 2011 roku (finansowanie zadań 

ujętych w planie inwestycyjnym na 2011r.). 

 

§ 3 
 

Obligacje zostaną wyemitowane w 3 seriach w 2011 roku według poniższego harmonogramu: 

 

1. Seria A obejmująca 100 obligacji 2 letnich o wartości 1.000.000 zł, której emisja nastąpi 

nie później niż do 20 grudnia 2011r. 

2. Seria B obejmująca 100 obligacji 3 letnich o wartości 1.000.000 zł, której emisja nastąpi 

nie później niż do 20 grudnia 2011r.  

3. Seria C obejmująca 100 obligacji 4 letnich o wartości 1.000.000 zł, której emisja nastąpi 

nie później niż do 20 grudnia 2011r.  

 

§ 4 
 

1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2011-2015. 

Wartość nominalna każdej obligacji będzie wynosić 10.000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych). 

2. Cena emisji obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji. 

 

 



3. Wydatki związane z organizacją każdej 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 2011 – 2015. 

§ 6 
 

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

harmonogramem: 

a) wykup obligacji serii A w terminie do 27 grudnia 2013r, 

   b) wykup obligacji serii B w terminie do 27 grudnia 2014r. 

 c) wykup obligacji serii C w terminie do 27 grudnia 2015r. 

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień 

dodatkowo wolny od pracy , wykup obligacji nastąpi w najbliższym 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 

półrocznych liczonych od daty emisji. 

2.Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym , przy czym oprocentowanie obligacji 

będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego na 

podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości wynegocjowanej 

wybranym podmiotem. 

3. Stawka WIBOR będzie ustalana na podstawie dwóch notowań począwszy od 2-go dnia 

roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego. 

4. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym,               

że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień dodatkowo wolny 

od pracy , wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 

5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane. 

 

§ 8 
 

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu, który jest upoważniony do 

dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz 

wypełniania świadczeń wynikających z obligacji. 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wskazania podmiotu, który wykona wszystkie czynności 

związane z emisją , zbyciem, wykupem obligacji. 

3. Czynności o których mowa w ust. 2 powierzone zostaną wybranemu podmiotowi w drodze 

umowy. 

 

§ 9 
 

Traci moc Uchwała Nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu w sprawie: emisji obligacji 

komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu z dnia 12 sierpnia 2011r.  
 

§ 10 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                Przewodniczący  

                 Rady Powiatu w Szydłowcu 

 

             Marek Sokołowski 



 

 

Uzasadnienie 

 

 Zmiana uchwały Nr IX/54/2011 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 12 sierpnia 2011r. 

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

podyktowana jest koniecznością zmian zapisów dotyczących terminów wyemitowania oraz 

wykupu obligacji w następujący sposób:  

§ 3 

Obligacje zostaną wyemitowane w 2 seriach w 2011 roku według poniższego harmonogramu: 

 

Było: 1. Seria A obejmująca 200 obligacji w 3letnich o wartości 2.000.000 zł, których emisja 

nastąpi nie później niż do 30 września 2011r.  

          2. Seria B obejmująca 100 obligacji 2 letnich o wartości 1.000.000 zł, których emisja 

nastąpi nie później niż do 30 listopada 2011r. 

 

Zmiana: 

1. Seria A obejmująca 100 obligacji 2 letnich o wartości 1.000.000 zł, której 

emisja nastąpi nie później niż do 20 grudnia 2011r. 

2. Seria B obejmująca 100 obligacji 3 letnich o wartości 1.000.000 zł, której 

emisja nastąpi nie później niż do 20 grudnia 2011r. 

3. Seria C obejmująca 100 obligacji 4 letnich o wartości 1.000.000 zł, której 

emisja nastąpi nie później niż do 20 grudnia 2011r. 

 

§ 4 

 

 Było: 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2011 –    

2014.  

 

Zmiana: 1. . Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 

2011 –  2015.  

 

§ 5 

 

Było: Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte  

z dochodów własnych Powiatu Szydłowieckiego uzyskanych w latach 2011 – 2014. 

 

Zmiana: Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną 

pokryte z dochodów własnych Powiatu Szydłowieckiego uzyskanych w latach 

2011 – 2015. 

§ 6 

Było: 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie                       

z poniższym  harmonogramem: 

a) wykup obligacji serii A w terminie 3 lat od daty ich emisji, 

               b) wykup obligacji serii B w terminie 3 lat od daty ich emisji, 

 

Zmiana: 1.Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie 

z poniższym harmonogramem: 

a) wykup obligacji serii A w terminie do 27 grudnia 2013r, 

   b) wykup obligacji serii B w terminie do 27 grudnia 2014r. 

   c) wykup obligacji serii C w terminie do 27 grudnia 2015r. 

 

 

Zmiana terminów dotyczących uruchomienia jak i wykupu obligacji spowodowana jest 

podpisanymi w międzyczasie umowami pożyczek z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 



Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na termomodernizację obiektów ochrony 

zdrowia i nakładającymi się terminami spłat zarówno pożyczek jak i obligacji przez co 

mogłaby być naruszona relacja dotycząca wysokości spłaty zobowiązań określona                    

w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz w wieloletniej prognozie finansowej powiatu.   

 

Szacunkowy koszt obsługi w/w emisji: 

Rok 2011  -  ok.   30.000 zł 

Rok 2012  -  ok. 150.000 zł  

Rok 2013  -  ok. 150.000 zł 

Rok 2014  -  ok.   90.000 zł  

Rok 2015  -  ok.   40.000 zł  

       Ogółem  -  ok. 460.000 zł  

 


