UCHWAŁA NR VIII/79/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz.506) art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2500, z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) oraz
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 i 2243) Rada
Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Gogolin wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 3.000 (trzy tysiące) sztuk
o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 3.000.000 PLN (trzy miliony
złotych).
§ 2. 1. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji – 1.000,00 zł (jeden tysiąc
złotych).
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia
obligacji do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2 (słownie: dwóch) seriach w 2019 roku:
1) Seria A19: obligacje 7 – letnie na kwotę 2.200.000 zł o terminie wykupu w 2026 roku;
2) Seria B19: obligacje 8 – letnie na kwotę 800.000 zł o terminie wykupu w 2027 roku.
§ 4. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane.
2. Oprocentowanie naliczane będzie od wartości nominalnej i wypłacane w okresach półrocznych
(6-miesięcznych) od daty emisji, w następnym dniu roboczym po upływie danego okresu odsetkowego.
3. Oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR
6M ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego półrocznego (6-miesięcznego) okresu odsetkowego
oraz o stałą stawkę marży dla nabywcy obligacji.
§ 6. 1. Wykup obligacji danej serii następować będzie po cenie nominalnej w następnym dniu roboczym po
upływie ostatniego okresu odsetkowego dla obligacji danej serii.
2. Dopuszcza się możliwość nabycia przez Gminę Gogolin wyemitowanych obligacji przed terminem wykupu
w celu ich umorzenia.
§ 7. 1. Obligacje zostaną wykupione z dochodów Gminy Gogolin pochodzących z wpływów z podatku od
nieruchomości.
2. Spłata odsetek od obligacji następować
z wpływów z podatku od nieruchomości.
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§ 8. Upoważnia się Burmistrza Gogolina do dokonywania wszelkich czynności związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w tym:
1) wybór Agenta emisji obligacji oraz zawarcie z nim odpowiedniej umowy w zakresie obsługi oraz
gwarantowania emisji obligacji;
2) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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