UCHWAŁA NR IV/11/2014
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885,
938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626) oraz art. 2 pkt 2, 5a ust. 1 i art. 9 pkt
3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 730 i 913) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLIV/606/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 25 czerwca
2014 r. w sprawie emisji obligacji wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
1)
2)
3)

„§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:
wyprzedzające finansowanie zadań posiadających dofinansowanie
Unii Europejskiej
budowę dróg
spłatę dotychczasowego długu

2 350 000 zł;
3 794 451 zł;
3 855 549 zł.”;

2) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A14 – 1 000 000 zł;
2) seria B14 – 2 000 000 zł;
3) seria C14 – 1 000 000 zł;
4) seria D14 – 3 000 000 zł;
5) seria E14 – 3 000 000 zł.”;
3) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii A14 i B14;
2) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii C14;
3) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii D14 i E14.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia
Tomasz Marcinkowski
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Uzasadnienie
Konieczność zmiany uchwały nr XLIV/606/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia
25 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji wynika z dokonywanych zmian budżetowych
oraz z możliwości rezygnacji z części emisjiobligacji.Szacunki w zakresie wypracowania planu
dochodów budżetowych wskazują na możliwość przekroczenia założeń planowych.
Oznaczałoby to możliwości rezygnacji z wyemitowaniaczęści serii obligacji.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą emitować papiery wartościowe na:
finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, spłatę wcześ
niej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów, a także na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Podejmowanie uchwał w sprawie emitowania obligacji oraz określania zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu przez wójta – należy w myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym– do wyłącznejkompetencji rady gminy.
Uchwały i zarządzenia organów dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła
dochodów, z których zostaną pokryte; uchwały rady gminy w tych sprawach zapadają
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady
(art. 58 ww. ustawy).
Podmiotami, które mogą emitować obligacje są – zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o obligacjach – m. in. gminy. Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu,
w przypadku gdy emitent tak postanowi (art. 5a ust. 1). Emisja obligacjimoże nastąpić również
w inny sposób niż publiczne proponowanie nabycia (art. 9 pkt 3).
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały
jest Prezydent Miasta Inowrocławia.
Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie emisji
obligacji w głosowaniu jawnym.
Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych obecnych na sesji.
Za przyjęciemuchwały głosowało 12 radnych, głosy przeciwne - 3, wstrzymującychsię - 3.

Przewodniczący Rady MiejskiejInowrocławia
TomaszMarcinkowski
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