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UCHWAŁA NR VIII/49/2011
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Dębnica Kaszubska. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późń. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 
roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1)Gmina Dębnica Kaszubska wyemituje 3895 sztuk obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) każda oraz 1 sztukę obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 044 zł (słownie: 
jeden tysiąc czterdzieści cztery złote) – na łączną kwotę 3.896.044 zł (słownie: trzy miliony osiemset 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści cztery złote). 

2)Emisja obligacji nastąpi w roku 2011. 

3)Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie 
mniejszej niż 100 osób. 

4)Obligacje nie będą zabezpieczone. 

5)Cena emisyjna obligacji równa będzie ich wartości nominalnej. 

6)Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji pokryte zostaną z dochodów własnych Gminy Dębnica 
Kaszubska. 

7)Emitowane obligacje mogą nie mieć formy dokumentów. 

§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dębnica 
Kaszubska z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy na 2011 rok. 

§ 3. Obligacje wyemitowane zostaną w następujących seriach: 

a) seria A10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

b) seria B10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

c) seria C10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

d) seria D10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

e) seria E10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

f) seria F10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

g) seria G10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

h) seria H10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

i) seria I10 o wartości nominalnej 389.500 zł 

j) seria J10 o wartości nominalnej 390.544 zł 

§ 4. 1)Obligacje wykupione zostaną w następujących terminach: 

a) obligacje serii A10 w roku 2012 tj. po upływie 1 roku od daty emisji, 

b) obligacje serii B10 w roku 2013 tj. po upływie 2 lat od daty emisji, 

c) obligacje serii C10 w roku 2014 tj. po upływie 3 lat od daty emisji, 

d) obligacje serii D10 w roku 2015 tj. po upływie 4 lat od daty emisji, 

e) obligacje serii E10 w roku 2016 tj. po upływie 5 lat od daty emisji, 
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f) obligacje serii F10 w roku 2017 tj. po upływie 6 lat od daty emisji, 

g) obligacje serii G10 w roku 2018 tj. po upływie 7 lat od daty emisji, 

h) obligacje serii H10 w roku 2019 tj. po upływie 8 lat od daty emisji, 

i) obligacje serii I10 w roku 2020 tj. po upływie 9 lat od daty emisji, 

j) obligacje serii J10 w roku 2021 tj. po upływie 10 lat od daty emisji, 

2)Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. 

3)Jeśli termin wykupu obligacji przypadnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi 
w najbliższym dniu roboczym. 

4)Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia. 

§ 5. 1)Oprocentowanie obligacji naliczane i wypłacane będzie w okresach półrocznych liczonych od daty 
emisji poszczególnych serii. 

2)Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe sumie stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych 
(WIBOR 6M) ustalonej na dwa dni robocze przed dniem emisji danej serii lub pierwszym dniem kolejnego 
okresu odsetkowego i marży inwestorskiej. W przypadku przyjęcia przez Polskę euro jako waluty narodowej, 
stawka WIBOR, o której mowa w ust. 2 zastąpiona zostanie stawką EURIBOR dla depozytów 
sześciomiesięcznych, ustaloną na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego okresu odsetkowego. 

3)Ostateczna wysokość marży, o której mowa w ust. 2, ustalona zostanie w wyniku negocjacji z nabywcą 
obligacji. 

4)Odsetki wypłaca się w pierwszym dniu roboczym następującym po upływie okresu odsetkowego. 

5)Jeżeli termin wypłaty odsetek przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata odsetek 
nastąpi w najbliższym dniu roboczym. 

6)Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane. 

§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania pokryte zostaną z dochodów własnych 
Gminy Dębnica Kaszubska. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska, który upoważniony jest 
w szczególności do: 

1)dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz 
wypełnienia świadczeń z nich wynikających, 

2)zawarcia umowy z bankiem w celu powierzenia czynności związanych z kompleksową organizacją i obsługą 
emisji obligacji, w tym wypełnienia zobowiązań wynikających z obligacji. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska 

Jadwiga Karaś


