Uchwata Nr 114XVII/2016
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 czerwca 2016 roku
w sprawie: emisji obligacji komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (t.j. Oz .U. z 2016 r. poz. 446.); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (t.j . Oz. U. z 20 13 r.
poz. 885, z p6i:n. zm.); art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 20 15 r.
o obligacjach (Oz. U. z 20 15 r., poz. 238),
Rada Gminy Nowe Miasto uchwala co

nast~puje:

§ 1
1. Gmina Nowe Miasto wyemituje 1.800 (stownie: jeden tysiqc osiemset) obligacji
o wartosci nominalnej 1.000 zt (stownie: jeden tysiqc ztotych) kazda, na tqcznq
kwot~ 1.800.000 zt (stownie: jeden milion osiemset tysi~cy ztotych) .
2. Emisja obligacji nastqpi poprzez propozycj~ nabycia skierowanq do
indywidualnych adresat6w, w liczbie mniejszej niz 150 os6b.
3. Obligacje b~dq obligacjami na okaziciela .
4. Obligacje nie b~dq posiadaty formy dokumentu.
5. Obligacje nie b~dq zabezpieczone.
§2

Srodki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostanq przeznaczone na:
1.Sfinansowanie planowanego deficytu budzetu, w zwiqzku z realizacjq
nast~pujqcych zadan inwestycyjnych:
1) Budowa wodociqgu w m. Gawtowo w kwocie 100 000,00 zt
2) Zakup programu do ewidencji dr6g w kwocie 35 000,00 zt,
3) Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacja w kwocie 200 000,00 zt,
4) Przebudowa budynku przy ul. Browarnej w kwocie 100 000,00 zt
5) Budowa przepompowni w kwocie 140 000,00 zt,
6) Budowa sieci wodociqgu w m. Zasonie w kwocie 60 000,00 zt,
7) Przebudowa dachu budynku przedszkola w kwocie 160 000,00 zt,
8) Przebudowa drogi gminnej w m. Nowosi6tki i lot~dowo w kwocie 280 000 zt,
9) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwocie 200 000,00 zt
10)Rewitalizacja Rynku Gt6wnego w kwocie 30 000,00 zt,
11)Budowa boiska sportowego w Nowym Miescie w kwocie 25 000,00 zt.
w tqcznej kwocie 1 330 000,00 zt,
2. Sptat~ wczesniej zaciqgni~tych zobowiqzan w kwocie 470 000 ,00 zt.

§3
1. Obligacje zostanq wyemitowane w nast~pujqcych seriach:
1) Seria A16 0 wartosci 500.000,00 zt,
2) Seria 8160 wartosci 500.000,00 zt.
3) Seria C16 0 wartosci 500.000,00 zt,
4) Seria 016 0 wartosci 300.000,00 zt,
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2016 r.
3. Cena emisyjna obligacji b~dzie r6wna wartosci nominalnej.
4. Wydatki zwiqzane z przeprowadzeniem emisji zostanq pokryte z dochod6w
wtasnych Gminy Nowe Miasto pochodzqcych z udziat6w w podatku od
nieruchomosci.
§4
1. Obligacje zostanq wykupione w nast~pujqcych terminach:
1) obligacje serii A 16 zostanq wykupione w 2020 r.,
2) obligacje serii 816 zostanq wykupione w 2021 r.,
3) obligacje serii C 16 zostanq wykupione w 2022 r.
4) obligacje serii 016 zostanq wykupione w 2023 r.
zgodnie z przeptywami
uchwaty

pieni~znymi

stanowiqcymi zatqcznik Nr 1 do niniejszej

2. Obligacje zostanq wykupione wedtug wartosci nominalnej.
3. Jezeli data wykupu obligacji okreslona w ust. 1 przypadnie na sobot~ lub dzieri
ustawowo wolny od pracy, wykup nastqpi w najblizszym dniu roboczym
przypadajqcym po tym dniu.

§5
1. Oprocentowanie obligacji nalicza si~ od wartosci nominalnej i wyptaca w okresach
p6trocznych liczonych od daty emisji, z zastrzezeniem ze pierwszy okres
odsetkowy moze trwa6 maksymalnie dwanascie miesi~cy.
2. Oprocentowanie obligacji b~dzie zmienne, r6wne stawce WI80R6M, ustalonej na
dwa dni robocze przed rozpocz~ciem okresu odsetkowego, powi~kszonej
o marz~.
3. Oprocentowanie wyptaca si~ w nast~pnym dniu po uptywie okresu odsetkowego.
4. Jezeli termin wyptaty oprocentowania okreslony w ust. 3 przypadnie na sobot~ lub
dzieri ustawowo wolny od pracy, wyptata oprocentowania nastqpi w najblizszym
dniu roboczym przypadajqcym po tym dniu.
§6
1.
2.

Wydatki zwiqzane z wyptatq oprocentowania zostanq pokryte z dochod6w
wtasnych Gminy Nowe Miasto w latach 2016-2023.
Rozchody zwiqzane z wykupem obligacji zostanq pokryte z dochod6w wtasnych
Gminy Nowe Miasto w latach 2020-2023 pochodzqcych z udziat6w w podatku
dochodowym od os6b fizycznych i prawnych.

§7
Wykonanie uchwaty powierza

si~

W6jtowi Gminy.

§8
Uchwata wchodzi w zycie z dniem

podj~cia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 0 finansach publicznych gmina moze
emitowac papiery wartosciowe na pokrycie planowanego deficytu oraz na sptatE?
wczesniej zaciqgniE?tych zobowiqzari.
Emisja obligacji w wysokosci 1 800000,00 zt przeznaczona jest na sfinansowanie
planowanego deficytu budzetu gminy Nowe Miasto na rok 2016 oraz sptatE?
wczesniej zaciqgniE?tych zobowiqzari.
Pozyskane srodki finansowe przeznaczone zostanq na realizacjE? planowa nych
zadari inwestycyjnych.
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Zalilcznik Nr 1
do Uchwaly Nr 114/XVII/2016
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia 28 czerwca 2016r
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