
Szydłowiec, dnia 24 listopada 2011 r. 

 

 

W związku z otrzymanym w dniu 22 listopada 2011 r., zapytaniem dotyczącym przetargu na 

Agenta emisji obligacji komunalnych Powiatu Szydłowieckiego, udzielamy odpowiedzi na 

poniższe kwestie: 

 

1. Przedstawienie opinii RIO w sprawie możliwości wykupu obligacji: 

Rzeczona opinia jest już dostępna i została załączona do informacji 
o przetargu w formie elektronicznej. 

2. Czy będzie kontrasygnata na wekslu in blanco proponowanym na zabezpieczenie 

wierzytelności wynikających z emisji obligacji oraz na deklaracji wekslowej? 

Tak, zarówno na wekslu własnym in blanco oraz deklaracji wekslowej 
będzie kontrasygnata skarbnika. 

3. Czy Powiat wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 

(z kontrasygnatą Skarbnika)? 

Tak, Powiat Szydłowiecki wyrazi taką zgodę. 

4. Prosimy o doprecyzowanie  zasad ustalania stawki WIBOR. Zgodnie z treścią 

Uchwały: „Stawka Wibor będzie ustalana na podstawie dwóch notowań 

począwszy od 2-go dnia roboczego przed rozpoczęciem każdego okresu 

odsetkowego.” Zapis ten nieprecyzyjnie określa jaka stawka Wibor będzie 

obowiązywała w danym okresie odsetkowym. Czy będzie to średnia z dwóch dni, 

czy wartość maksymalna lub minimalna z badanych dwóch dni?  

Ogólnie przyjętą zasadą jest wskazanie konkretnego terminu na jaki będzie ustalane 

oprocentowanie. W związku z powyższym czy Powiat wyrazi zgodę na następujący 

zapis: 

„Stawka Wibor będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu 

odsetkowego.” 

Stawka WIBOR będzie ustalana zgodnie z treścią uchwały na podstawie 
dwóch notowań począwszy od 2-go dnia roboczego przed rozpoczęciem 
każdego okresu odsetkowego. Oznacza to, iż pod uwagę będą brane 
notowania WIBOR na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu 
odsetkowego oraz notowanie na dzień roboczy przed rozpoczęciem okresu 
odsetkowego. Średnia z tych dwóch dni będzie szukaną wartością WIBOR. 

Dla przykładu. Jeżeli rozpoczęcie okresu odsetkowego następuje w piątek. 
A stawka WIBOR 3M: 

               - w środę wynosiła 4,90; 

               - w czwartek wynosiła 4,94; 



Ustalona stawka WIBOR wyniesie (4,90 + 4,94)/2 = 4,92. 

5. Aktualne Zaświadczenia  ZUS i z Urzędu Skarbowego o braku zaległości. 

Aktualne zaświadczenia zostaną dołączone w formie elektronicznej do 
informacji o przetargu niezwłocznie po otrzymaniu. 

6. Dane o liczbie ludności powiatu  na 01.01.2011r. 

Liczba ludności powiatu na 01.01.2011 r. wynosi 39 806. 

 


