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UCHWALA NR VT/35/19 

RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 4 lTIarca 2019 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych 

Na podstawie art. IS ust. 2 pkt 9.lit.b z dnia S marca 1990r. 0 samorz,!dzie gminnym (t.j Oz. U. z 20 IS r. , 
poz. 994 z p6Zn. zm .. ) oraz art. 89 us. I pkt:2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. 0 finansach publicznych 
(Oz. U. z 2017 r. poz. 2077 z p6Zn. ZI11.) oraz na podstawie art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 r. r. 0 obi igaejaeh (Oz .. U z 20 IS r., poz 483), Rada Gminy Somianka, uchwala co nastypuje : 

§ 1. I. Gmina Somianka wyemituje 4.000 ( slownie: eztery tysiijee) obligaeji 0 wartosci nominalnej 
1.000 zl ( sJownie : jeden tysiijc zlotych) kazda, na Jijczn" kwoty 4.000.000 zl ( slownie: cztery miliony 
zlotyeh). 

2. Emisja obligacji nast,!pi poprzez propozycjy nabyeia skierowanij do indywidualnyeh adresat6w, w liczbie 
mniejszej niz 150 os6b. 

3. Obligacje byd,! obligacjami na okaziciela . 

4. Obligaeje nie bydq posiadaly formy dokumentu. 

5. Obligacje nie bydq zabezpieczone. 

§ 2. Srodki uzyskane z emisji obligaeji komunalnyeh zostanq przeznaczone na : 

I) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu zwiqzanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi 
w kwoeie 3.461.324,30 zl, 

2) spJaty wczesniej zaeiqgniytych zobowiqzan z tytuJu kredytow, p0Zyezek oraz wykupu wyemitowanych 
obligacji w kwocie 538.675,70 ZJ 

§ 3. I. Obligacje zostanq wyemitowane w nastypujqcych seriaeh: 

1 . seria A 19 0 wartosci 100.000,00 zJ 

2. seria B 19 0 wartosci 100.000,00 zl 

3. seria C 19 0 wartosci 100.000,00 zl 

4. seria 0190 wartosei 100.000,00 zl 

5. seria E 19 0 wartosci 600.000,00 zl 

6. seria F 19 0 w3l10sei 600 .000,00 zJ 

7. seria G 19 0 wartosei 600.000,00 zl 

8. seria H 19 0 wartosci 600.000,00 zl 

9. seria 119 0 wartosci 600.000,00 ZJ 

10. seria J19 0 wartosci 600.000,00 zJ 

2. Emisja obJigacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku. 

3. Cena emisyjna obligaeji bydzie r6wna wartosci nominalnej. 

4. Wydatki zwiqzane z przeprowadzeniem emisji zostanq pokryte z dochod6w wlasnych Gminy Somianka. 

§ 4. I. Obligacje zostanq wykupione w nastypujqcyeh terminach : 

1. obligacje serii A 19 zostanq wykupione w 2020 roku 

2. obligacje serii B 19 zostanq wykupione w 2021 roku 

3. obligacje serii CI9 zostanij wykupione w 2022 roku 

4. obligacje serii 019 zostanq wykupione w 2023 roku 

5. obligacje serii E 19 zostanq wykupione w 2024 roku 
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6. obligacie serii F 19 zoslan'l \\y kupione w 2025 roku 

7. obligacje serii GI9 zostan'l wykupione w 2026 roku 

8. obligacje sel·ii H 19 zostan'l wykupiolle w 2027 roku 

9. obligacje serii 119 zostan 'l \-vykupione w 2028 roku 

10. obligacje serii J 19 zostan'l wykupione w 2029 roku. 

2. Obligacje zostan<j wykupione wed lug wartosci nominalnej. 

3. Jezeli tennin wykupu obligacji przypadnie w sobot~ lub dzien lIstawowo wolny od pracy, wykup 
obligacji nast'lpi w pierwszy m dniu roboczym nast~pllj'lcym po tym dniu. 

4. Dopuszcza si~ mozliwosc nabycia przez Gmin~ obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu 
w celli ich umorzenia 

§ 5. I. Obligacje b~d'l oprocentowane w stosunku rocznym. 

2. Oprocentowanie obJigacji b~dzie zmienne, naliczane od wartosci nominalnej i obliczane oraz wyplacane 
w okresach p61rocznych liczonych od daty emisji, z zastrzezeniem , ze pierwszy okres odsetkowy moze trwac 
maksymalnie dwanascie miesi~cy . 

3. Wysokosc oprocentowania b~dzie zmienne, r6wne stawce WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni robocze 
przed rozpocz~ciem okresu odsetkowego, powi~kszonej 0 marz~. 

4. Oprocentowanie wyplaca si~ w nast~pnym dniu po uplywie okresu odsetkowego. 

5. JezeJi termin wyplaty oprocentowania przypadnie w sobot~ lub dzien ustawowo wolny od pracy, 
wyplata oprocentowania nastqpi w najbJizszym dniu roboczym . 

§ 6. Wydatki zwi'lzane z wykupem obligacji i wyplat'l oprocentowania zostan'l pokryte z dochod6w 
wlasnych Gminy Somianka pochodz'lcych z tytulu udzia16w w podatku dochodowym od os6b fizycznych. 

§ 7. Upowaznia sj~ W6jta Gminy Somianka do: 

I. zawarcia umowy z podmiotem, kt6remu zostan'l powierzone czynnosci zwi'lzane ze zbywaniem 
i wykupem obligacji oraz wyplat'l oprocentowania, 

2. dokonywania wszelkich czynnosci zwi'lzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji 
i wypelniania swiadczen wynikaj'lcych z obligacji. 

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy Somianka. 

§ 9. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia . 

Przewodnicz'lcy Gminy 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 91itera b ustawy z dnia 8 marea 1990 roku 0 samorz<)dzie gillinnym do 
wyl<)eznej wlaseiwosei Rady Gminy naJeZy podejmowanie uehwal w sprawie emisji obligaeji oraz 
okreslenie zasad ieh zbywania nabywania i wykupu. 

Wartosc zaplanowanych do wyemitowania przez Gmin y Somianka obligacji to kwota 4.000.000,00 zt. 
Podjycie uehwaty ma na celu zapewnienie: 

I. 	 sfinansowania planowanego deficytu w kwocie 3.461.324,30 zl w zwi<)zku z' realizacj<) 
planowanych zadan inwestyeyjnych, 

2. 	 splaty wczesniej zaci<)gniytych zobowi,!zan z tytulu kredytow, p0Zyczek i wykupu wyemitowanych 
obligacji w kwocie 538.675,70 zt. 

3. 	 Wykup obligacji zaplanowano do 2029 roku. 

Przewodnicz<)cy R -Gminy 
Krzys f Jan Rakowski 

Id: 56BBEAFA-DBD3-4647-93CA-7E4B61 CBFOE5. Podpisany 	 Strona I 


