
Uchwata Mr XXIII/190/2013
Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z pozniejszymi zmianami); art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych {Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozniejszymi zmianami.)
oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z
2001 r. Nr 120, poz. 1300 z pozniejszymi zmianami),

Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwala co nastQpuje:

§1

1. Gmina Strzelce Wielkie wyemituje 4.197 (stownie: cztery tysia_ce sto dziewie.cdziesia.t siedem)
obligacji komunalnych o wartosci nominalnej 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysigc ztotych) kazda,
na tqczna^ kwote, 4.197.000,00 PLN (stownie: cztery miliony sto dziewie.cdziesiqt siedem tysie.cy
ztotych}.

2. Emisja obligacji nasta.pi poprzez propozycje. nabycia skierowanq do indywidualnych adresatow,
w liczbie mniejszej niz 100 osob.

3. Obligacje be_da_ obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie be.da_ posiadaly formy dokumentu.
5. Obligacje nie be.da. zabezpieczone.

§ 2

Celem emisji jest restrukturyzacja zadtuzenia w kwocie 4.197.000,00 PLN.
1. Na kwote, 4.197.000,00 PLN sktadajq sie.:

1) 1.667.802,64zt. na podstawie umowy kredytowej Nr 272/2013 z dn. 07.05.2012r. z Bankiem
Spotdzielczym w Paje.cznie (74.143,64zt. przypadajgce do splaty w 2015r.; 348.414,72zt.
przypadajqce do sptaty w 2016r.; 402.297,88zt. przypadaja.ce do sptaty w 2017r.;
423.414,76zt. przypadaja_ce do sptaty w 2018r.; 419.531,64 przypadajqce do sptaty w 2019r.)

2) 118.614,27zl. na podstawie umowy kredytowej Nr 512/2013 z dn. 19.08.2013r. z Bankiem
Spotdzielczym w Paje.cznie (23.722,91zt. przypadajqce do sptaty w 2015r.; 23.722,84zt.
przypadajqce do sptaty w 2016r; 23.722,84zt. przypadaj^ce do sptaty w 2017r.; 23.722,84zt.
przypadaj^ce do sptaty w 2018r.; 23.722,84zt. przypadaja.ee do sptaty w 2019r.)

3) 144.196,13zt. na podstawie umowy kredytowej Nr 697/2013 z dn. 14.11.2013 z Bankiem
Spotdzielczym w Paje.cznie (28.839,17zt. przypadajqce do sptaty w 2015r.; 28.839,24zt.
przypadaja.ce do sptaty w 2016r.; 28.839,24zt. przypadaja.ce do sptaty w 2017r; 28.839,24zt.
przypadaj^ce do sptaty w 2018r.; 28.839,24zt. przypadaja^ce do sptaty w 2019r.)

4) 394.396,68zt. na podstawie umowy kredytowej Nr 1121764/211/2012 z dn. 15.06.2012r.
z Bankiem Spotdzielczym w Aleksandrowie todzkim (81.993,21zt. przypadaja,ce do sptaty w
2015r.; 99.570,02zt. przypadaja.ce do sptaty 2016r.; 113.263,43zt. przypadaj^ce do sptaty w
2017r.; 99.570,02zt. przypadaja.ce do sptaty w 2018r.)

5) 225.275zt. na podstawie umowy pozyczki Nr 92/OW/P/2009 z dnia 09.11.2009r.
z Wojewodzkim Funduszem Ochrony SVodowiska i Gruntow Rolnych w todzi (225.275zt.
przypadaja.ee do sptaty w 2015r.)



6} 1.594.580,81zt. na podstawie umowy kredytowej Nr 1121764/182/2012 z dn. 28.05.2012r.
z Bankiem Spotdzielczym w Aleksandrowie todzkim (123.007zt. przypadaja.ce do sptaty w
2015r.; 475.488,41zt. przypadaja,ce do sptaty w 2016r.; 463.224,91zt. przypadaja.ce do sptaty
w 2017r.; 532.860,49zt. przypadaja.ce do sptaty w 2018r.}

7) S2.500zt. na podstawie umowy pozyczki Nr 446/GW/P/2012 z dn. 22.10.2012r
z Wojewodzkim Funduszem Ochrony ^rodowiska i Gruntow Rolnych w todzi (52.500zt.
przypadaja.ce do sptaty w 2015r.)

2. Srodki pozyskane z emisji obligacji w kwocie 4197000,00 PLN zostana. przeznaczone na
konsolidacje. zadtuzenia i zamiane. instruments finansowego. Kwota uzyskana z emisji obligacji nie
wplynie na rachunek Gminy, a Bank obejmuja.cy emisje dokona bezposrednio sptaty zadtuzenia
wobec Instytucji, w ktorych Gmina wczesniej zacia.gn^ta kredyty i pozyczki.

§3

1. Obligacje zostanq wyemitowane w 2013 roku w 7 seriach:
1) seria A13 o wartosci 447.000,00 PLN,
2) seria B13 o wartosci 625.000,00 PLN,
3) seria C13 o wartosci 625.000,00 PLN,
4) seria D13 o wartosci 625.000,00 PLN,
5) seria E13 o wartosci 625.000,00 PLN,
6) seria F13 o wartosci 625.000,00 PLN,
7) seria G13 o wartosci 625.000,00 PLN.

2. Cena emisyjna obligacji be.dzie rowna 1.000,00 PLN (stownie: jeden tysia.c ztotych).
3. Wydatki zwia^zane z przeprowadzeniem emisji zostang pokryte z dochodow wtasnych Gminy

Strzelce Wielkie.

§ 4

1. Obligacje zostanq wykupione w naste.puja.cych terminach:
1) w 2017 r. zostana, wykupione obligacje serii A13,
2) w 2018 r. zostana. wykupione obligacje serii B13,
3) w 2019 r. zostana. wykupione obligacje serii C13,
4) w 2020 r. zostana. wykupione obligacje serii D13,
5) w 2021 r. zostanq wykupione obligacje serii E13,
6) w 2022 r. zostang wykupione obligacje serii F13,
7) w 2023 r. zostana, wykupione obligacje serii G13.

2. Obligacje zostana. wykupione wedtug wartosci nominalnej.
3. Jezeli data wykupu obligacji okreslona w ust. 1 przypadnie na sobote. lub dzien ustawowo wolny

od pracy, wykup nastqpi w najblizszym dniu roboczym przypadaja.cym po tym dniu.

§5

1. Oprocentowanie obligacji nalicza sie, od wartosci nominalnej i wyptaca w okresach potrocznych
liczonych od daty emisji, z zastrzezeniem ze pierwszy okres odsetkowy moze trwac maksymalnie
dwanascie miesie.cy.

2. Oprocentowanie obligacji be.dzie zmienne, rowne stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni
robocze przed rozpocze.ciem okresu odsetkowego, powie.kszonej o marze..

3. Oprocentowanie wyptaca sie. w naste.pnym dniu po uptywie okresu odsetkowego.
4. Jezeli termin wyptaty oprocentowania okreslony w ust. 3 przypadnie na sobote, lub dzieh

ustawowo wolny od pracy, wyptata oprocentowania nast^pi w najblizszym dniu roboczym
przypadaja.cym po tym dniu.



5. Obligacje nie be.da. oprocentowane poczynaj^c od daty wykupu.

§6

Wydatki zwia_zane z wykupem obligacji i wyptata. oprocentowania zostana. pokryte z dochodow
wtasnych Gminy Strzelce Wielkie w latach 2013-2023.

§7

Upowaznia sie. Wojta Gminy Strzelce Wielkie do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, ktoremu zostana. powierzone czynnosci zwiqzane ze zbywaniem

i wykupem obligacji oraz wyptata. oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynnosci zwia^zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji

obligacji,
c) wypetnienia swiadczeri wynikaja^cych z obligacji.

•',• K

Wykonanie uchwary powierza sie. Wojtowi Gminy Strzelce Wielkie.

§9

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podje.cia.



UZASADNIENIE

do Uchwaty Nr XXIM/190/13 Rady Gminy Strzelce Wielkie z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie emisji
obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu.

Niniejsza uchwata Rady Gminy Strzelce Wielkie stanowi formalny poczqtek i podstaw^ prawna.

procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje

komunalne to papiery wartosciowe emitowane przez jednostk^ samorza.du terytohalnego. Jednostka
samorzqdowa otrzymuj'e od nabywcow obligacji srodki pienie.zne, natomiast sama jest zobowia.zana

do zaptaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po okreslonym czasie. Emisja obligacji ma na
celu poprawQ wartosci wskaznika obstugi zadtuzenia z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pozniejszymi zmianami.) w roku 2013, poprzez

restrukturyzacjs zadtuzenia w kwocie 4197000,00 PLN. Pozostaja.ca do sptaty kwota 365,53 zt
zostanie pokryta w 2013 roku z dochodow wtasnych gminy. Jest to zabieg techniczny, wynikaja_cy

z tego, iz wartoscia. nominalnq obligacji jest 1000,00 zt.

Obligacje komunalne w swej istocie spetniaja. funkcJQ kredytu, jednak sa. dla Gminy bardziej korzystne
niz tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Wynika to przede wszystkim z uwagi na ich elastycznosc. Instrument ten daje mozliwosc okreslenia
takich terminow wykupu (sptaty kapitalu), ktore zapewniaj^ bezpieczehstwo w zakresie ptynnosci
finansowej budzetu.

Niniejsza uchwata Rady Gminy w sprawie emisji obligacji okresla ogolne warunki emisji. Uchwata
okresla m. in. wielkosc emisji, podziat na transze i serie, dtugosc zycia poszczegolnych obligacji,
sposob emisji.

Ogolne okreslenie warunkow emisji obligacji jest niezbe.dne w celu przeprowadzenia negocjacji
w sprawie wyboru agenta emisji obligacji, czyli podmiotu, ktory be.dzie organizatorem,
depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwata ta okresla przedmiot zamowienia, zakreslajqc
rownoczesnie granice, w ktorych oferenci mogq przygotowywac swoje oferty. Po wybraniu agenta
emisji, zostanie podpisana umowa z agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia srodki niezb^dne dla dalszego funkcjonowania i rozwoju
Gminy Strzelce Wielkie.

Maja_c powyzsze na uwadze, podje.cie niniejszej uchwaty jest uzasadnione.

JPKZE

Andrzej Zi$a


