
Uchwala Nr Os.119.2019 

SkJadu Orzekaj~cego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie 


z dnia 3 kwietnia 2019 roku 


w sprawie wydania na wniosek W6jta Gminy Somianka opinii 0 mozliwosci wykupu 
przez Gminy Somianka obligacji komunalnych. 

Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 pazdziemika 1992r. 0 regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2500) 

Sklad Orzekaj'fcy w skladzie: 
Przewodnicz'fca - Jolanta Bialobrzewska 
Czlonkowie: - Wojciech Tarnowski 

- Elzbieta Dorota Glazewska 

uchwala, co nastCipuje: 

§ 1. 

Wydaje opiniy pozytywn'f 0 mozliwosci wykupu obligacji komunalnych przez Gminy 
Somianka na l'!-czn'!- kwoty 4.000.000,00 zl, kt6re Gmina zamierza wyemitowac na 
warunkach wskazanych przez Rady Gminy Somianka w Uchwale VII35119 z dnia 4 
marca 2019 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

§ 2. 

Od nillleJszej uchwary sruzy odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dniajej doryczenia. 

Uzasadnienie 

W dniu 14 marca 2019 r. wp1yn'fl do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
wniosek W 6jta Gminy Somianka z dnia 7 marca 2019 r. 0 wydanie opinii 0 

mozliwosci wykupu przez Gminy Somianka obligacji komunalnych na l'!-czn'!- kwoty 
4.000.000,00 zl, kt6re Gmina zamierza wyemitowac na podstawie ww. uchwaly Rady 
Gminy Somianka. 



Sklad Orzekaj'lcy zwazyl, co nastypuje: 
Wymienion'l wyzej uchwal'l Rada Gminy postanowila, ze Gmina Somianka wyemituje 
w 2019 roku 4.000 sztuk obligacji 0 wartosci nominalnej po l.000,00 zl kazda, na 
l'lczn'l kwoty 4.000.000,00 zl. Propozycje nabycia obligacji skierowane byd'l do 
indywidualnych adresatow w liczbie mniejszej niz 150 osob. 
Wedlug wymienionej uchwaly, emisja obligacji ma na celu pozyskanie srodkow na 
sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w 2019 roku i wczesniej zaci'lgniytych 
zobowi'lzan z tytulu kredytow, pozyczek oraz wykupu wyemitowanych obligacji. 
lako zrodlo dochodow, z ktorych zostan'l pokryte wydatki zwi'lzane z wykupem 
obligacji i wyplat'l oprocentowania wskazano dochody wlasne Gminy Somianka z 
tytulu udzialow w podatku dochodowym od osob fizycznych. 
Obligacje zostan'l wyemitowane w dziesiyciu seriach w 2019 roku. 
Wykup obligacji nast'lpi w latach 2020-2029, zgodnie z harmonogramem okreslonym 
w ww. uchwale Rady Gminy Somianka. 
Oprocentowanie obligacji bydzie zmienne, naliczane od wartosci nominalnej i 
obliczane oraz wyplacane w polrocznych okresach odsetkowych liczonych od daty 
emisji. 
Wysokosc oprocentowania bydzie rowna stawce WIBOR 3M, ustalonej na dwa dni 
robocze przed rozpoczyciem okresu odsetkowego, powiykszonej 0 marzy. 

Z analizy w/w danych oraz danych zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
wynika, ze w roku 2019 i w kolejnych latach, w ktorych bydzie dokonywany wykup 
obligacji, zachowana bydzie relacja wymagana art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z pOin. zm.). 

Maj'lc powyzsze na uwadze, uchwalono jak wyzej. 

Przewodniczljca Skladu Orzekajljcego 
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