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WPtYN^tO —
UF1ZAD GMtNY STRZELCE WIELKif.

data

llo&zal..

hod/i

• D •>.

w sprawic opinii odnosnic mozliwosci wykupu papierow wartosciowych

wkwocie 630,000.00 zt.

Po rozpatrzeniu dokumcnlow przedlozonych pr/.cz Gin ine Slrzclcc Wic lk ie vv sprawic

wydania opini i o mozliwosci wykupu obligacji kormmalnyeh vv wysokosci 630.000,00 zl

z przeznaczcniem na fmansowanie planowanego dcficytu budzctu roku 2014,

Sklad Orzckaj^cy Rcgionalncj Izby Obrachunkowej w

1 . Pawel Dobrzyiiski

2. Barbara Polowczyk

3. Roman Drozdowski

- przevvodniczijey

- czlonck

- czlonck

dzialajqc na podstawic art. 91 ust. 2 ustavvy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o iinansaeh publicznych

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z pozniejszymi zmianami) oraz art. !3 pkl I uslaxvy z dnia

7 pazdzicrnika 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (teksl jednol i ty z 2012 roku,

poz. 1 1 1 3 ) ,

p o s t a U o \ i 1:

wydac opini9 poxytywnij w przedmiocie mozliwosci wykupu papierow wartosciowych

wkwocic 630.000,00 zl.

U z a s a d n i e 11 i c

Sklad Orzekajacy wydal przedmiotcnva o p i n i c \ t )pa rc in o nastcpujacc dokumen ly :

- uchwahj budzetow^ Rady (.iminy Str/clcc Wiclkic Nr XXV/198/14 z dnia 29 slycznia 2014 roku

w sprawie uchwalcnia budzctu na 2014 rok wraz zc zmianami,

- Lichwalt; Nr XXV/199/14 Rady Gminy Strzelce Wiclkie z dnia 29 slyc/nia 2014 roku w spi'awic

Wieloletniej Prognozic Finansowcj Gminy Strzelce Wiclkie na lala 2014-2023 wraz zc zmianami,

- \vniosek z dnia 28.08.2014 roku o wydanie opini i o mozliwosci wykupu obligacji cmilowanych

w 2014 roku z przeznaczcniem mi l inansouanie planowanego delicytu budzclu roku 2014

zwiazanego z realizacja zadan rcmontoxvych i inwcslycyjnych w 2014 roku.



- uchwal? Nr XXVG/213/14 Rady Gminy Stizelce Wielkie z dnia 25 czerwca 2014 roku vv sprawie

emisji obligacji oraz zasacl ich zbywania, nabywania i wykupu,

- uchwale Rady Gminy Strzelce Wielkie z diiia 27 sieipnia 2014 roku nr XXVTJI/220/14 \ sprawie

zmiany uchwaly vv sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywama, nabywania i wykupu,

- wskazniki i relacje poziomu zaclhizenia Gminy Strzelce Wielkie na lata 2014-2023,

- infbrmacje o pozoslalych do splaty pozyczkach oraz pozostalych do wykupu papierach

wartosciowych, wynikajacych z zawartycb w przeszlosci umow,

- harmonogram wykupu obligacji komunalnych.

Napodstawic powyzszych materialow. Sklad Orzekajacy ustalil. co nastepuje:

Planovvane dochody budzetu Gminy po dokonanych zmianach w 2014 roku, ksztaltujq sie na

poziomie 13.591.321,77 zl, a vvydalki w wysokosci 14.603.617,17 zl. Deficyt budzetu wynosi

1.012.295,40 zl. Przychody budzetu, Rada Gminy Strzelce Wielkie uchwalila w kwocie

1.012.294,40 zl, z czego 630.000,00 zl przypada na emisj? papierow wartosciowych, a pozostala^

kwote w wysokosci 382.295,40 zl, stanowiq wolne srodki.

W dniu 25 czerwca 2014 roku Rada Gminy Strzelce Wielkie podjela uchwate

XXV1I/2I3/14 vv sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwala ta zostala zmieniona uchwalq Rady Gminy nr XXViII/220/14 w spra\vie zmiany

uchvvaly w spra\vie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania. nabywania i wykupu, podjeta w

dniu 27 sierpnia 2014 roku. Z uchwal tych wynika, ze Gmina Strzelce Wielkie postanowila

v\7emitovvac 630 obligacji komunalnych o wartosci nominalnej 1.000,00 zl kazda, na laczn^

kwote 630.000,00 zl. Obligacje wyemitowane zostanq w 2014 roku w seriach; A 14 o wartosci

30.000,00 zl oraz B14, C14, D145 H14, F14 i G14 - kazda o wartosci 100.000,00 zl. Emisja

obligacji nastapi w 2014 roku i przeznaczona bedzie na fincinsowanie planowanego defic^tu

budzetu 2014 I'oku. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez

skierowanie propozycji nabycia obligacji do ind}'Avidualnych adresatovv w liczbic ninicjszcj niz

100 osob. Obligacje nie beda posiaclaly formy dokumentu i nie beda^ zabezpieczone. Cena

emisyjna obligacji bedzie rowna wartosci nominalnej. Wydatki zwiazane z przeprowadzeniem

emisji kazdej serii oraz wykup obiigacji i wyplata odsetek zostan^ sfinansowane z dochodow

vvlasnych Gminy. Z pi'zedmiotowej uchwaly wynika rowniez, ze oprocentowanie obligacji bedzie

zmienne rowne stawce W1BOR 6M= ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczeciem okresu

odsetkowego powiekszonej o marze dla inwestorow. Oprocentowanie obligacji naliczane bedzie

od wartosci nominalnej oraz ustalane i wyplacane w polrocznych okresach odsetkowych

liczonych od daty emisji obligacji. Oclsetki za dany okres odsetkowy b9dq wyplacane



w pierwszym dniu po uplyvvie okresu odselkovvego z lym, ze jezeli tcrmin vvyplaly

oprocentowania przypadnie na sobote lub dzien ustawovvo wolny od pracy, vvyplata

oprocentowania nasta_pi w najblizszym dniu roboczym. Poczynaj^c od dnia wykupu obligacje nie

beda_ o pro cento wane. Obligacje wykupione zostana w latach 2017-2023.

Zgodnie zasadami wynikajqcymi z art. 243 ustavvy z dnia 27 sierpnia o flnansach

publicznych, poczawszy od 2014 roku, wysokosc wskaznika stanowiqcego gornq dopuszczalna_

granice obciqzema budzetu jednoslki samorzfjdu terytorialnego splalami vvczesniej zaciqgnietych

kredytow i pozyczek, \vykupem papierow \vartoscio\\7ch oraz potencjalnymi spfatami kwot

^\7iiikajqcych z udzielonych por^czen i gwarancji, nie moze bye wyzsza od sredniej

arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodow biezqcych

powickszonych o dochody ze sprzcda^y maj^tku oraz pomniejszonych o \vydatki biezsjce,

do dochodow ogolem budzetu.

Na podstawie zalqczonych do wniosku materialovv oraz uchwaly \ sprawic Wieloletniej

Prognozy Finanso\vej \vraz z jej zmianami, Sklad Orzekajfjcy ustalil, ze relacje wyliczone

na podstawie powyzszego przepisu, w latach obejmujacych \vyku]o obligacji oraz splaie

pozostatych zobowiqzan dlugotcrminowych Gminy Strzelce Wielkie, przcdstawiae sie b^da

nastepujaco:

Lat;i

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

n'Skvr/.nik pUmownne j Iqcximj k\voty spluty,
o klorcj mown \ art. 243 ust. 1 ustinvy

do doc t iodu\  ogoleni

1,20%

1,89%

4,21%

6,07%

7,02%

6,67%

6,16%

5,6S%

5,22%

4,77%

dopiisxcxali iy \\'slc:r/,nil; s p l n t y xohowiijxmi
okreslony w art , 243 ustinvy

2,79%

2,38%

4,S9%

6,90%

12,11%

34,23%

16,26%,

17,00%

17,15%

17,53%



/, prxcdstawionych danych wynika , xc w latach 2014-2023 poziom splat zobowiazaft

Gminy Strxclcc Wielkie ksztaltowae sic; bcdzic ponizcj wskaznika dopuszczaJnego

wyliczoncgo w oparciu o przepisy art. 243 uslawy z dnia 27 sicrpnia 2009 roku o fmansach

publicznych usialoncgo dla danego roku.

Majac na uwadxc powyxsxe Sklad Or/.ekajacy postanowil jak vv scntcncji uchwaly.

Od niniejszej uchwaly prxyslugujc zgodnic x art. 20 List. I ustawy x dnia 7 pazdziernika

1992 roku o regionalnych i/bach obrachunkowych odwolanie do Kolcgium Rcgionalncj Lzby

Obraciiunkowej vv Lodzi vv Icrminie 14 dni od dnia dorcczenia uchwaly.

Przewodniczacy
Skladu.Orzekajiicego

rnmski


