
Uchwała nr  XXXVIII/436/2005
Rady  Gminy  Świdnica
z dnia  6 czerwca 2005 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art.  18 ust. 2  pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie
gminnym  /Dz. U. z 2001 r.  Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm./,  art.  48 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych  /Dz. U. z 2003 r. Nr  15, poz. 148  z późn.
zm./ oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach /Dz. U. Nr 83, poz. 420
z późn. zm./ uchwala  się,  co następuje:

§1. 1. Emituje  się  3  (trzy)  transze  obligacji  na  okaziciela  w  łącznej  liczbie  50
(pięćdziesiąt) o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda, na łączną
kwotę 5.000.000 zł (pięć milionów złotych).
2.  Pierwsza  transza  na  kwotę  2.500.000  zł  (dwa  miliony  pięćset  tysięcy złotych)
wyemitowana zostanie w 2005 roku w 2 (dwóch) seriach:

1) obligacje 4-letnie na kwotę 1.300.000 zł,
2) obligacje 5-letnie na kwotę 1.200.000 zł.

3.  Druga  transza  na  kwotę  2.100.000  zł  (dwa  miliony  sto  tysięcy  złotych)
wyemitowana zostanie w 2006 roku w 2 (dwóch) seriach:

1) obligacje 5-letnie na kwotę 1.000.000 zł,
2) obligacje 6-letnie na kwotę 1.100.000 zł.

4.  Trzecia  transza  na  kwotę  400.000  zł  (czterysta  tysięcy  złotych)  wyemitowana
zostanie w 2007 roku w 1 (jednej) serii: obligacje 6-letnie na kwotę 400.000 zł.
5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

§2. Celem  emisji  jest  pozyskanie  środków  pieniężnych  na  realizację  wydatków
majątkowych,  w  szczególności  zadań  inwestycyjnych  z  zakresu:  infrastruktury
drogowej  i  wodociągowo-  kanalizacyjnej,  budowy  i  modernizacji  obiektów
oświatowo- sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowy i  modernizacji
świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

§3. 1. Emisja  zostanie  dokonana  w trybie  oferty niepublicznej  adresowanej  i  zostanie
skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie niewiększej niż 300
(trzysta) osób.
2. Wykup obligacji następować będzie z dochodów budżetu Gminy.
3. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej po upływach
terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.
4. Wypłata odsetek następować będzie ze środków budżetu Gminy.
5. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

§4. 1. Oprocentowanie  obligacji będzie  każdorazowo  ustalane  przed  rozpoczęciem
rocznego okresu odsetkowego, przy czym będzie ono równe średniej arytmetycznej
opublikowanych  średnich  ważonych  stóp  rentowności  52-tygodniowych  bonów



skarbowych  oferowanych  na  czterech  przetargach  poprzedzających  datę  ustalenia
oprocentowania na kolejny okres odsetkowy, powiększonej o marżę dla inwestora.
2. Wysokość należnych odsetek określi Wójt Gminy Świdnica.
3. Odsetki od obligacji naliczane są od jej wartości nominalnej, w okresach rocznych.
4.  Wykaz  okresów  odsetkowych  oraz  dni  ustalenia  praw  z  tytułu  należności
odsetkowych, dni wypłaty odsetek oraz ich wysokość określi Wójt Gminy Świdnica.
5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.

§5. 1. Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2007 roku.
2. Sprzedaż obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2007 roku. 

§6. 1. Ostateczny termin  wykupu obligacji  ustala  się  na  dzień  31  grudnia  2013 roku.
Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 2.
2.  Dopuszcza się możliwość nabycia przez  emitenta obligacji  dowolnej  serii  przed
terminem wykupu w celu  ich  umorzenia,  przy czym emitent  zobowiązany jest  do
kierowania oferty wcześniejszego wykupu w odniesieniu do obligacji, stanowiących
nie mniej niż 5 % wartości emisji. 
3. Terminy i tryb umorzenia określi Wójt Gminy Świdnica.

§7. 1. Wykonanie  uchwały powierza  się  Wójtowi  Gminy,  który jest  upoważniony do
dokonywania  wszelkich  czynności  związanych  z  przygotowaniem  i
przeprowadzeniem emisji  obligacji  oraz  do wypełnienia świadczeń wynikających z
obligacji.
2.  Czynności  związane  ze  zbywaniem  i  wykupem  obligacji  oraz  wypłatą
oprocentowania powierzone zostaną wybranemu bankowi. 

§8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie
do uchwały nr XXXVIII/436/2005

Rady  Gminy  Świdnica
z dnia 6 czerwca 2005 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych.

      Podjęcie niniejszej uchwały podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na

realizację zaplanowanych w budżecie inwestycji. Pozyskanie kapitału drogą emisji obligacji

jest  obecnie bardzo korzystne dla gminy. Ponadto emisja obligacji  ułatwi realizację zadań

inwestycyjnych w latach 2005- 2007 oraz umożliwi korzystanie ze środków Unii Europejskiej

w  ramach  programów:  ZPORR,  SPO,  itd..  Środki  z  wyemitowanych  obligacji  w

szczególności pozwolą na budowę i modernizację: dróg, kanalizacji, wodociągów, świetlic,

obiektów sportowo- oświatowych, itp..

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn 

Skarbnik Gminy Anna Szymkiewicz

Sporządziła: Anna Szymkiewicz


