
PROJEKT 

Uchwala Nr 	  

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	  

w sprawie: emisji obligacji 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzqdzie 

powiatowym (Dz .U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), art. 2 pkt 5 i art. 33 

pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483 t.j.), Rada 

Powiatu w Pultusku, uchwala co nastepuje: 

§ 1. 

1. Powiat Pultuski wyemituje 3.700 (slownie: trzy tysiqce siedemset) obligacji o wartoki 

nominalnej 1 000 zl (slownie: jeden tysiqc zlotych) kaZda, na lqcznq kwotc 3 700 000 zl 

(slownie: trzy miliony siedemset tysiecy zlotych). 

2. Emisja obligacji nastqpi poprzez propozycjc nabycia skierowanq do indywidualnych 

adresatow, w liczbie mniejszej nie 150 osob. 

3. Obligacje bcdq obligacjami na okaziciela. 

4. Obligacje nie beck posiadaly formy dokumentu. 

5. Obligacje nie 1304 zabezpieczone. 

§ 2. 

rodlci uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2018 r. zostanq przeznaczone na 

sfinansowanie planowanego deficytu budZetu, w zwiqzku z realizacjq planowanych 

wydatkow inwestycyjnych w lqcznej kwocie: 3 700 000 A. 



§ 3. 

1. Obligacje zostanq wyemitowane w nastepujqcych seriach: 

1) Seria 118 o wartoki 200 000 zi, 

2) Seria J18 o wartoki 200 000 zi, 

3) Seria K18 o wartoki 200 000 zl, 

4) Seria L18 o wartoki 400 000 zi, 

5) Seria M18 o wartoki 400 000 zi, 

6) Seria N18 o wartoki 500 000 zl, 

7) Seria 018 o wartoki 500 000 zl, 

8) Seria P18 o wartoki 500 000 zl, 

9) Seria R18 o wartoki 800 000 zl. 

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r. 

3. Cena emisyjna obligacji bedzie rowna wartoki nominalnej 

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

Powiatu Pultuskiego. 

§ 4. 

1. Obligacje zostanq wykupione w nastepujqcych terminach: 

1) obligacje serii 118 zostanq wykupione w 2020 r., 

2) obligacje serii J18 zostanq wykupione w 2021 r., 

3) obligacje serii K18 zostanq wykupione w 2022 r., 

4) obligacje serii L18 zostanq wykupione w 2023 r., 

5) obligacje serii M18 zostanq wykupione w 2024 r., 

6) obligacje serii N18 zostanq wykupione w 2025 r., 

7) obligacje serii 018 zostanq wykupione w 2026 r., 

8) obligacje serii P18 zostanq wykupione w 2027 r., 

9) obligacje serii R18 zostanq wykupione w 2028 r. 

2. Obligacje zostanq wykupione wedlug wartoki nominalnej 

3. Jezeli data wykupu obligacji okralona w ust. 1 przypadnie na sobote lub dzieri ustawowo 

wolny od pracy, wykup nastqpi w najbli2szym dniu roboczym przypadajqcym po tym dniu. 



§ s. 

1. Oprocentowanie obligacji nalicza sic od wartoki nominalnej i wyplaca w okresach 

polrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeZeniem ze pierwszy okres odsetkowy mote 

trwae maksymalnie dwanakie miesiecy. 

2. Oprocentowanie obligacji bcdzie zmienne, rovvne stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni 

robocze przed rozpoczcciem okresu odsetkowego, powickszonej o mar2c. 

3. Oprocentowanie wyplaca sic w nastepnym dniu po uplywie okresu odsetkowego. 

4. Jezeli termin wyplaty oprocentowania okralony w ust. 3 przypadnie na sobotc lub dzien 

ustawowo wolny od pracy, wyplata oprocentowania nastqpi w najbli2szym dniu roboczym 

przypadajqcym po tym dniu. 

§ 6. 

1. Wydatki zwiqzane z wyplatq oprocentowania zostanq pokryte z dochodow wlasnych 

Powiatu Pultuskiego w latach 2018-2028. 

2. Rozchody zwiqzane z wykupem obligacji zostanq pokryte z dochodow wlasnych Powiatu 

Pultuskiego lub przychodow z tytulu zaciqgnietych kredytOw lub emisji obligacji w latach 

2020 — 2028. 

§ 7. 

UpowaZnia sic Zarzqd Powiatu w Pultusku do: 

1) zawarcia umowy z podmiotem, ktoremu zostang powierzone czynno§ci zwiwane ze 

zbywaniem i wykupem obligacji oraz wyplatq oprocentowania, 

2) dokonywania wszelkich czynnoki zwiqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

emisji obligacji, 

3) wypelnienia §wiadczen wynikajqcych z obligacji. 

§ 8. 

Traci moc Uchwala Nr XL/243/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 14 czerwca 2018 r. 

w sprawie: emisji obligacji. 



§ 9. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Powiatu w Pultusku. 

§ 10. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

420/lqe/011: Bef);srai-i.5-1-c2- 



Uzasadnienie do projektu uchwaly 

w sprawie emisji obligacji 

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 

powiatowym do wylqcznej kompetencji rady powiatu naleZy podejmowanie uchwal 

w sprawie emitowania obligacji oraz okreSlania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

W zwiqzku z powy2szym podjecie niniejszej uchwaly ma na celu zapewnienie 

finansowania deficytu budZetu w kwocie 3 700 000 zl, w zwiqzku z zaplanowanq realizacjq 

nastepujqcych zadan inwestycyjnych: 

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeil — Gqsocin — Lady Krajeczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi — 300 000 zl, 

b) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3442W na odcinku droga wojewodzka 

nr 618 — Grabowiec i drogi powiatowej nr 3432W na odcinku GrabOwiec — Zatory —

2 500 000 z1 

c) Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego Liceum Ogolnoksztalcqcego im. 

P. Skargi w Pultusku z 1440 roku w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia 

zabytku - remont dachu, elewacji i parkanu — 900 000 A. 

Wykup obligacji zaplanowano nastepujqco: 

• lata 2018 — 2019 — karencja 

• lata 2020 — 2022 — po 200 000 zl, 

• lata 2023 — 2024 — po 400 000 zl, 

• lata 2025 — 2027 — po 500 000 zl, 

• rok 2028 — 800 000 zl. 

Prosze o podjccie uchwaly jak w przedstawionym projekcie. 
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