
UCHWAŁA Nr XVI/123/12 
Rady Gminy Pakosław 
z dnia 30 marca 2012 r. 

 
w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław 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 samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 
art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz. U. z 2001 r. Nr 
120, poz. 1300 z późn. zm.), Rada Gminy Pakosław uchwala co następuje: 
 

 
§ 1. 1. Gmina Pakosław wyemituje 1.900 sztuk (słownie ilość: jeden tysiąc dziewięćset) 
obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, (słownie złotych: jeden tysiąc), przy 
czym maksymalna wartość nominalna emisji obligacji nie przekroczy kwoty 
1.900.000,00 zł (słownie złotych jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). 
       2.  Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela 
       3. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych 
  adresatów, w liczbie mniejszej niż 99 osób. 
       4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 
       5. Obligacje nie będą zabezpieczone. 
 

 
§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 
budżetowym 2012. 
 

 
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2012 roku, nie później niż do 30 grudnia 2012r. w 
następujących seriach: 

1) seria A12 o wartości  190.000 zł,  
2) seria B12 o wartości  190.000 zł,  
3) seria C12 o wartości  190.000 zł,  
4) seria D12 o wartości  190.000 zł,  
5) seria E12 o wartości  190.000 zł,  
6) seria F12 o wartości  190.000 zł, 
7) seria G12 o wartości 190.000 zł, 
8) seria H12 o wartości 190.000 zł, 
9) seria I12 o wartości  190.000 zł, 
10) seria J12 o wartości  190.000 zł, 

 
 2. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej obligacji. 
 3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych  
Gminy Pakosław. 

 
§ 4. 1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z 
dochodów własnych Gminy Pakosław uzyskanych w latach 2012-2021. 
       2. Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem:  
 



1) seria A12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2014r.,  
2) seria B12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2015r.,  
3) seria C12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2016r.,  
4) seria D12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2017r.,  
5) seria E12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2018r.,  
6) seria F12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2019r., 
7) seria G12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2019r.,  
8) seria H12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2020r.,  
9) seria I12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2020r.,  
10) seria J12 z datą wykupu nie później niż w dniu 30.12.2021r.,  

     3.  Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.  
     4. Jeżeli data wykupu obligacji określonych w ust. 2 przypadnie na sobotę lub dzień 
ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 
     5. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich 
wykupu w celu ich umorzenia.  

 
§ 5. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, kupon odsetkowy płatny w 
okresach kwartalnych lub półrocznych, przy czym oprocentowanie obligacji będzie 
każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego 
na podstawie stawki WIBOR 3M lub 6M, powiększonej o marże dla inwestorów. 
         2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z 
tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 
         3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu. 

               4. Szczegóły określą warunki emisji danej serii obligacji. 
 

 
§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Pakosław do: 

1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze 
zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania, 

2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem emisji obligacji, 

3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. 
 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław. 
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady 
/-/Antoni Sędłak 

 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały Rady Gminy Pakosław 
Nr XVI/123/12 

z dnia 30 marca 2012r. 
 

w sprawie emisji obligacji Gminy Pakosław oraz zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu. 

 
 
 
W budżecie Gminy Pakosław na 2012 rok w załączniku o przychodach i rozchodach  
zaplanowano po stronie przychodów w § 931 - przychody ze sprzedaży papierów 
wartościowych na kwotę 1.900.000,00zł. Emisję obligacji planuje się dokonać w 2012 roku. 
Wykup obligacji nastąpi w latach 2014-2021. 
Środki z obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w roku 
budżetowym 2012. 
Emisja obligacji zapewnia szybkie pozyskanie środków pieniężnych, które można 
przeznaczyć na finansowanie wydatków inwestycyjnych oraz planowanego deficytu 
budżetowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy rynkowej związanej z kosztami obsługi 
długu należy oszczekiwać, że koszty marży nie będą zbyt wysokie. Po podjęciu stosownej 
uchwały zostanie wysłany wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania 
stosownych opinii o możliwości wykupu, a następnie zostanie podpisana stosowna umowa z 
bankiem, który zaproponuje najkorzystniejsze warunku obsługi zadłużenia 
 
Sporządziła: 
Teresa Miernik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


