
Projekt Nr 15

z dnia  31 lipca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

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

§ 1. 1. Gmina Krapkowice wyemituje 7.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 
7.000.000 zł (słownie siedem milionów złotych).

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie 
mniejszej niż 100 osób.

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

5. Obligacje nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria A14 o wartości 1.000.000 zł;

2) seria B14 o wartości 1.000.000 zł;

3) seria C14 o wartości 1.000.000 zł;

4) seria D14 o wartości 1.000.000 zł;

5) seria A15 o wartości 1.000.000 zł;

6) seria B15 o wartości 1.000.000 zł;

7) seria C15 o wartości 1.000.000 zł.

2. Emisja obligacji serii A14, B14, C14, D14  nastąpi w 2014 r., a emisja obligacji serii A15, B15, C15 
nastąpi w 2015 r.

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy 
Krapkowice.

§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi:

1) w 2018 roku dla obligacji serii A14;

2) w 2019 roku dla obligacji serii B14;

3) w 2020 roku dla obligacji serii C14;

4) w 2021 roku dla obligacji serii D14;

5) w 2022 roku dla obligacji serii A15;
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6) w 2023 roku dla obligacji serii B15;

7) w 2024 roku dla obligacji serii C15.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca co najmniej raz do roku.

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M ustalonej na dwa dni robocze przed 
rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych 
Gminy Krapkowice w latach 2014 – 2024.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Krapkowic do:

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem 
i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;

3) dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją obligacji oraz zawarcia umowy 
z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy o obligacjach tj. 
z bankiem lub Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych;

4) Wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

 Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Dokonując emisji planuje się pozyskanie środków w łącznej wysokości 7 mln zł – 4 mln zł w 2014

roku i 3 mln zł w 2015r. Termin zapadalności obligacji przypada na lata 2018-2024.

Emisja obligacji komunalnych stanowi alternatywę do najbardziej tradycyjnych w Polsce (kredyt,

pożyczka) form pozyskania zwrotnych środków finansowych. Jest to forma bardziej elastyczna od

kredytu czy też pożyczki w szczególności biorąc pod uwagę termin zwrotu pożyczonych środków.

Z reguły spłata kredytu, czy też pożyczki oraz odsetek od nich następuje w sposób

systematyczny najczęściej raz w miesiącu, czy raz na kwartał. Natomiast wykup obligacji

charakteryzuje się dość długim okresem karencji zwrotu środków.

Jako cel emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie uchwały podano pozyskanie

środków finansowych i przeznaczenie ich na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Określenie celu stanowi wypełnienie zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Krapkowice oraz zapisów uchwały budżetowej na 2014r. Z dokumentów tych wynika zamierzenie

refinansowania części posiadanego zadłużenia nowym długiem – w tym przypadku obligacjami

komunalnymi. Faktyczne wykonanie zapisów ww. dokumentów stanowi element zabezpieczający

odpowiednią płynność budżetu miasta w 2014r. – w szczególności biorąc pod uwagę

występującą niepewność gospodarczą.

Refinansowanie zadłużenia dozwolone jest też zapisami ustawy o finansach publicznych.

W myśl art. 89 ust. 1, pkt. 3 jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki

oraz emitować papiery wartościowe (między innymi) na spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Po podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały w sprawie emisji obligacji

komunalnych Gminy Krapkowice zostanie skierowany do RIO w Opolu wniosek o wydanie opinii

o możliwości wykupu obligacji. Równocześnie zostanie wszczęta procedura mająca na celu

wyłonienie agenta emisji czyli podmiotu odpowiedzialnego za organizację, obsługę oraz płynność

emisji.

Opracował: Ryszard Patej Skarbnik Miasta
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