
UCHWAŁA NR XIII/ 70 /11 
Rady Miejskiej w Ko źminie Wlkp. 

z dnia 23.09.2011r. 
 

w sprawie: emisji obligacji komunalnych 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2140 ze zm.), jak równieŜ na podstawie art. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.), 
Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala co następuje: 
 

 
 
 

§ 1 
 

1. Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej 
liczbie 2.050 ( dwa tysiące pięćdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN 
(tysiąc złotych) kaŜda, na łączną kwotę 2.050.000,00 PLN (dwa miliony pięćdziesiąt 
tysięcy złotych). 

2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i zostaną wyemitowane w 2011 r., w tym: 
1) seria K:   obligacje    8-letnie na kwotę  700.000,00 PLN, 
2) seria L  : obligacje    9-letnie na kwotę   800.000,00 PLN, 
3) seria M : obligacje  10- letnie na kwotę  550.000,00 PLN, 

3. Cena emisyjna 1 obligacji będzie równa wartości nominalnej. 
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu. 

 
§ 2 

 
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pienięŜnych na sfinansowanie inwestycji 
wymienionych w uchwale budŜetowej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
z tytułu emisji papierów  wartościowych oraz zaciągniętych poŜyczek i kredytów. 

 
§ 3 

 
1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej i zostanie 

skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niŜ 100 osób. 
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budŜetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 

pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących 
dochód budŜetu państwa. 

3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone. 
 
 
 
 



 
 
 

§ 4 
 

1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, przy czym oprocentowanie obligacji 
będzie kaŜdorazowo ustalone na podstawie stawki WIBOR6M z drugiego dnia roboczego 
przed rozpoczęciem kaŜdego kolejnego okresu odsetkowego powiększonej o marŜę dla 
inwestorów. 

2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach półrocznych. 
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. JeŜeli 

termin ten przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata 
oprocentowania nastąpi w najbliŜszym dniu roboczym. 

4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu. 
 

§ 5 
 

1. Emisja oraz sprzedaŜ ostatniej serii obligacji wyemitowanych w 2011 roku nastąpi nie 
później niŜ 31 grudnia 2011r. 

2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów 
wskazanych w obligacjach jako data wykupu. 

3. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na: 
1) 31.12.2019, dla obligacji serii K 
2) 31.12.2020, dla obligacji serii L 
3) 31.12.2021, dla obligacji serii M 

4. Dopuszcza się moŜliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed 
terminem wykupu, bez ponoszenia przez Emitenta Ŝadnych dodatkowych kosztów, w celu 
ich umorzenia. 

5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. 
 

§ 6 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., który 
jest upowaŜniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem  
i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających  
z obligacji. 

 
§ 7 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem pojęcia. 



UZASADNIENIE 
 
Emisja obligacji komunalnych ma na celu pozyskanie środków pienięŜnych na zadania 
inwestycyjne oraz pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań zawartych w planie wydatków 
budŜetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2011. 
Podjęcie niniejszej uchwały umoŜliwi Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. dokonanie 
wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do 
wypełnienia świadczeń wynikających z emisji obligacji.  
Reasumując naleŜy stwierdzić, Ŝe podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne do pełnej realizacji 
budŜetu w roku 2011.  
 


