
PROJEKT 

Uchwala Nr 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	maja 2020r. 

w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 5111  ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 , ze zm.), Rada Powiatu w 

Pultusku, uchwala co nastcpuje: 

§ 1. 

1. Powiat Pultuski wyemituje obligacje na okaziciela w lqcznej liczbie 6 000 sztuk (slownie: 

sze§e tysiecy) o wartoki nominalnej 1 000 A katda (slownie: jeden tysiqc zlotych) na lqcznq 

kwote 6 000 000 A (slownie: sze§e milionow zlotych). 

2. Obligacje wyemitowane zostanq w roku 2020 w dw6ch seriach: 

1) seria A20 na kwote 3.720.000 zl, 

2) seria B20 na kwote 2.280.000zI. 

411 	3. Cena emisyjna jednej obligacji bedzie rOwna jej wartoki nominalnej. 

4. Obligacje nie bedq posiadaly formy dokumentu. 

5. Emisja obligacji nastqpi poprzez propozycjc nabycia skierowanq do jednego adresata. 

§ 2. 

rodki uzyskane z emisji obligacji zostanq przeznaczone na sfinansowanie planowanego 

deficytu w bud2ecie Powiatu oraz na spiate wczeSniej zaciggnietych zobowigzan z tytulu emisji 

papierOw wartokiowych oraz zaciggnietego kredytu i potyczki na realizacje zadan 

majqtkowych. 



§ 1  

1. Wydatki zwiqzane z przeprowadzeniem emisji obligacji i wyplatq oprocentowania zostanq 

pokryte z dochod6w budtetu Powiatu Pultuskiego. 

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

Pultuskiego lub przychodow z tytulu zaciqgnictych kredytow lub emisji obligacji w latach 

2023 — 2032. 

3. WierzytelnoAci wynikajqce z obligacji nie sq zabezpieczone. 

§ 4. 

• 1. Oprocentowanie obligacji bedzie zmienne, rOwne stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni 

robocze przed rozpoczeciem okresu odsetkowego, powiekszonej o marZe dla podmiotu — 

nabywcy obligacji. 

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

polrocznych liczonych od daty emisji z zastrze2eniem, 2e pierwszy okres odsetkowy mote 

trwae maksymalnie dwanagcie miesiecy. 

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

4. Je2eli data wyplaty odsetek przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy to 

wyplata odsetek nastapi w najbli2szym dniu roboczym przypadajqcym po tym dniu. 

§ 5. • 
1. Obligacje zostanq wykupione wedlug nastcpujqcego harmonogramu: 

1) obligacje serii A20 zostanq wykupione: 

- w 2023 roku kwota 200.000 A 

- w 2024 roku kwota 200.000 A. 

- w 2025 roku kwota 400.000 A. 

- w 2026 roku kwota 200.000 A 

- w 2027 roku kwota 400.000 21. 

- w 2028 roku kwota 200.000 21. 

- w 2029 roku kwota 400.000 21. 

- w 2030 roku kwota 1.000.000 21. 

- w 2031 roku kwota 720.000 A. 



2) obligacje serii B20 zostanq wykupione : 

- w 2031 roku kwota 280.000 zl., 

- w 2032 roku kwota 2.000.000 

2. Obligacje zostanq wykupione wedlug wartoki nominalnej. 

3. Je&li data wykupu obligacji przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, to 

wykup nastqpi w najbliZszym dniu roboczym przypadajqcym po tym dniu. 

§ 6. 

Upowatnia sic Zarzqd Powiatu w Pultusku do: 

• 1) zawarcia umowy z podmiotem, kt6remu zostanq powierzone czynnoki zwiqzane 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. 

§ 7. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

• § 8. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 

SIIRHN1K POWIATU 



Uzasadnienie do uchwaly 

w sprawie emisji obligacji 

W Uchwale Bud2etowej Powiatu Pultuskiego na 2020 rok Nr XIII/103/2019 z dnia 30 

grudnia 2019r. zaplanowano przychody bud2etu z emisji papierow wartogciowych na kwoty 

6.000.000 zl., z przeznaczeniem na splatc wczegniej zaciqgnietych zobowiqzafi z tytulu 

kredytow, po2yczek i obligacji komunalnych oraz pokrycie deficytu. 

Niniejsza uchwala Rady Powiatu w Pultusku otwiera procedure uruchomienia emisji 

obligacji. Obligacje to papiery wartogciowe emitowane przez jednostke samorzqdu 

terytorialnego. Jednostka samorzqdu otrzymuje od nabywcow obligacji §rodki pienie2ne, 

natomiast sama jest zobowiqzana do zaplaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji 

• 
w okreglonym terminie. 

Oprocentowanie obligacji bedzie zmienne, rowne stawce WIBOR 6M ustalanej na dwa 

dni robocze przed rozpoczeciem okresu odsetkowego powickszonej o marZe dla nabywcy 

obligacji. Na dzien sporzqdzenia uchwaly stawka WIBOR 6M ksztaltuje sic na poziomie 0,69 

(Rzeczpospolita Nr 113 z dnia 15 maja 2020 r.). 

Analiza prognozy zadluzenia bud2etu Powiatu Pultuskiego wskazuje, 2e emisja 

obligacji na kwote 6.000 000 A pozwala zachowa6 plynnoge finansowq Powiatu we wszystkich 

latach trwania emisji i gwarantuje bezpiecznq spiate calego zobowiqzania. 

Niniejsza uchwala Rady Powiatu okre§la ogolne warunki emisji obligacji m.in. ich 

wielkogO, podzial na serie oraz sposob ich emisji. Okre§lenie ogolnych warunkOw emisji 

obligacji jest niezbedne w celu przeprowadzenia wyboru agenta emisji obligacji, czyli 

• 
podmiotu kt6ry bedzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Emisja obligacji 

zapewni §rodki niezbedne do dalszego funkcjonowania i rozwoju Powiatu Pultuskiego. 

1K POWI TU 

errata Krzytewsk 
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