
UCHWAŁA NR ..............................
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji 
komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 
885 ze zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 730) Rada 
Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie: „b) seria B10: obligacje 13-letnie o wartości 3.000.000 zł,”,

2) w § 3 ust. 1 pkt c) otrzymuje brzmienie: „c) seria C10: obligacje 14-letnie o wartości 3.000.000 zł,”

3) w § 4 ust. 1 pkt b) otrzymuje brzmienie: „b) 13 lat od daty emisji obligacji serii B10,”,

4) w § 4 ust. 1 pkt c) otrzymuje brzmienie: „c) 14 lat od daty emisji obligacji serii C10,”,

5) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte 
z dochodów własnych Gminy Olecko pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach 
stanowiących dochód budżetu państwa w latach 2010-2024.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olecka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr XL/377/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 maja 2010 roku zostały wyemitowane obligacje
komunalne na łączną kwotę 23.300.000 zł, w 8 seriach, z terminem wykupu w poszczególnych latach do 2022 roku
włącznie. Przyjęta przez Radę Miejską w Olecku Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olecko obejmuje okres do
2024 roku. Przedstawiony projekt uchwały, zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych pozwoli na zmianę
dat wykupu wyemitowanych obligacji z dostosowaniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2015 -
2024.

Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.
Oprocentowanie jest zmienne, równe stawce WIBOR 6M, każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem
okresu odsetkowego, powiększone o marżę banku. Oprocentowanie obecnie wynosi 2,9 % (WIBOR 1,8 % + marża 1,1 %).

Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. j ustawy Prawo zamówień publicznych, usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem
lub transferem papierów wartościowych są wyłączone z obowiązku stosowania w/w ustawy wobec czego możliwe jest
aneksowanie umowy z bankiem.
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