
UCHWAŁA NR XXV/319/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r.  poz.  305); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 
o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/188/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 lutego 2020 r.        
w sprawie emisji obligacji komunalnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) treść § 3 otrzymuje brzmienie:   "1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

1) seria A21 o wartości 2.000.000 zł; 

2) seria B21 o wartości 5.000.000 zł; 

3) seria C20 o wartości 5.000.000 zł; 

4) seria D20 o wartości 5.000.000 zł; 

5) seria E20 o wartości 2.000.000 zł; 

6) seria F20 o wartości 3.000.000 zł. 

2. Emisja serii A21 i B21 zostanie przeprowadzona w 2021 r. 

3. Emisja serii C20, D20, E20 i F20 zostanie przeprowadzona w 2020 r. 

4. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. 

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

2) treść § 4 otrzymuje brzmienie:  "1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 

1) obligacje serii A21 zostaną wykupione w 2029 r.; 

2) obligacje serii B21 zostaną wykupione w 2030 r.; 

3) obligacje serii C20 zostaną wykupione w 2031 r.; 

4) obligacje serii D20 zostaną wykupione w 2032 r.; 

5) obligacje serii E20 zostaną wykupione w 2033 r; 

6) obligacje serii F20 zostaną wykupione w 2033 r. 

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 przypadającym po tym dniu.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bernard Friedla 
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