
Uzasadnienie do 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 okre§lania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Wartok zaplanowanych do wyemitowania przez powiat pultuski obligacji to kwota 

10 600 000 zl. 

W zwiqzku z powy2szym podjecie niniejszej uchwaly ma na celu zapewnienie: 

1) finansowania deficytu budzetu w kwocie 7 480 000 zl, w zwiqzku z zaplanowanq 

realizacjq nastepujqcych zadan inwestycyjnych: 

a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzen — Gqsocin — Lady Krajgczyno na 

odcinku Szyszki — Zebry Falbogi — 3 400 000 zl, 

b) Budowa mostu przez rzeke Prut w miejscowoki Zatory wraz z rozbudowq drogi 

powiatowej nr 3432W na odcinku w miejscowoki Zatory — 600 000 

c) Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Kozlowka — Borza Strumiany — Ostaszewo 

w miejscowoki Gzy — 610 000 zl, 

d) Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pultusk — Bulkowo — SkOrznice — 

Gq.siorowo, na odcinku Pultusk ul. Mickiewicza — Lipniki Stare — 600 000 zl, 

e) Kompleksowa poprawa warunkow komunikacji pieszej i rowerowej w Pultusku 

poprzez przebudowe ciqgu ulic, jako element gospodarki niskoemisyjnej 

w subregionie ciechanowskim — 1 000 000 zi, 

f) Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogolnoksztalcqcym im. Piotra Skargi 

w Pultusku —1 270 000 zl; 

2) splaty wcze§niej zaciqgnietych zobowiqzan w kwocie 3 120 000 zi, w tym: 

a) splaty raty kredytow w wysokoki 250 000 zi, 

b) splaty raty po2yczki w wysokoki 60 000 zi, 

c) wykupu papier6w wartokiowych w wysokoki 2 810 000 zl. 

Wykup obligacji zaplanowano nastcpujqco: 

• lata 2018 — 2019 — karencja 

• rok 2020 — 500 000 z1, 



• lata 2021 — 2016 — po 1 500 000 zl, 

• rok 2027 — 1 100 000 A. 
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