
Uchwala Nr XXXIX/239/2018 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 5 czerwca 2018 r. 

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 i 3 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 10 600 (slownie: dziesiee tysiecy szekset) obligacji o wartoki 

nominalnej 1 000 zl (slownie: jeden tysiqc zlotych) kaala, na lqcznq kwote 10 600 000 zl 

(slownie: dziesice milionow szekset tysiecy zlotych). 

2. Emisja obligacji nastqpi poprzez propozycje nabycia skierowanq do indywidualnych 

adresatow, w liczbie mniejszej ni.2 150 ()sob. 

3. Obligacje bedq obligacjami na okaziciela. 

4. Obligacje nie bed posiadaly formy dokumentu. 

5. Obligacje nie bedq zabezpieczone. 

§ 2. 

rodki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w 2018 r. zostana przeznaczone na: 

1) sfinansowanie planowanego deficytu budzetu, w zwiqzku z realizacjq planowanych 

wydatk6w inwestycyjnych w lqcznej kwocie: 7 480 000 zl, 

2) splate wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzan z tytulu emisji papierow wartokiowych oraz 

zaciqgnietych poZyczek i kredytow w lqcznej kwocie: 3 120 000 zl. 



§ 3. 

1. Obligacje zostanq wyemitowane w nastepujqcych seriach: 

1) Seria A18 o wartoki 500 000 zi, 

2) Seria B18 o wartoki 1 500 000 zi, 

3) Seria C18 o wartoki 1 500 000 zi, 

4) Seria D18 o wartoki 1 500 000 zi, 

5) Seria E18 o wartoki 1 500 000 zl, 

6) Seria F18 o wartoki 1 500 000 zi, 

7) Seria G18 o wartoki 1 500 000 zi, 

8) Seria H18 o wartoki 1 100 000 

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 dochodow wiasnych 

Powiatu Pultuskiego. 

§ 4. 

1. Obligacje zostanq wykupione w nastepujqcych terminach: 

1) obligacje serii Al8 zostanq wykupione w 2020 r., 

2) obligacje serii B18 zostanq wykupione w 2021 r., 

3) obligacje serii C18 zostanq wykupione w 2022 r., 

4) obligacje serii D18 zostanq wykupione w 2023 r., 

5) obligacje serii E18 zostanq wykupione w 2024 r., 

6) obligacje serii F18 zostanq wykupione w 2025 r., 

7) obligacje serii G18 zostanq wykupione w 2026 r., 

8) obligacje serii H18 zostanq wykupione w 2027 r. 

2. Obligacje zostanq wykupione wedlug wartoki nominalnej. 

3. Je2eli data wykupu obligacji okre§lona w ust. 1 przypadnie na sobote lub dzien ustawowo 

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



§ 5- 

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

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

trwae maksymalnie dwanakie miesiecy. 

2. Oprocentowanie obligacji bedzie zmienne, rOwne stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni 

robocze przed rozpoczeciem okresu odsetkowego, powiekszonej o mar2e. 

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

4. Je2eli termin wyplaty oprocentowania okre§lony w ust. 3 przypadnie na sobote lub dzien 

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

przypadajqcym po tym dniu. 

§ 6. 

1. Wydatki zwiqzane z wyplat4 oprocentowania zostanq pokryte z dochodOw wlasnych 

Powiatu Pultuskiego w latach 2018-2027. 

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 — 2027. 

§ 7- 

Upowa2nia sic Zarzqd Powiatu w Pultusku do: 

1) zawarcia umowy z podmiotem, ktoremu zostanq powierzone czynnoki zwiqzane ze 

zbywaniem i wykupem obligacji oraz wyplatq oprocentowania, 

2) dokonywania wszelkich czyrmoki zvviqzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

emisji obligacji, 

3) wypelnienia §wiadczen wynikajqcych z obligacji. 

§ 8. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 



Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 

§ 9. 
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