
PRoJEKT

Uchwała Nr XLVI/.........../20l8

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia2l czerwca 2018 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Napodstawie art. 18 ust.2 pkt.9lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnYm (tj.Dz,

lJ. z ż018 r. poz. 994), art.89 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t1. Dz. U- z

2011 r. poz.207,7 ze zm.) oraz art.2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia l5 stycznia 20l5 r. o obligacjach ( tj,

Dz. L]. zż018 r. poZ.4B3) Rada Gminy Tarnów opolski uclrwala, co następrrje:

§ 1. l. Gmina Tarnów opolski wyenrituje obligacje komunalne w łącznej liczbie 2 000 sztuk (słownie: dwa

tysiące sztuk) o waftości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: tysiąc zło§ch) każda, nałączną kwotę 2 000 000,00

zł ( słownie: dwa rniliony złotych).

2. Obligacje wyemitowaIre zostaną w 2 (słownie: dwóch) seriaclr w 20l8 roku:

SeriaAl8nakwotę

SeriaBl8nakwotę

l 500 000,00 zł

500 000,00 zł

3, cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.

4. Emitowarre obligacje będą obligacjami na okaziciela.

5. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w

liczbie mniejszej niz 150, w trybie oferty niepLrblicznej.

6. EmitowaIle obligac.je nie będą zabezpieczone.
7. Emitowane obligacje nie będą posiadały fornry dokumentu.

§ 2. Środki uzyskane z ernisji obligacji zostaną przeznaazone na pokrycie Planowanego deficYtu,

wynikającego z inwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3. Wydatki związane z organizac.lą emisji będą pokryte z doclrodów własnYch GmirlY

Tarnów Opolski,

§ 4. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą odsetek od obligacji zostaną pokryte

z dochodów Grniny Tarnow Opolski pochodzących z podatku od nieruchomości.

§ 5. l. obligacje zostaną wykupione przez Grninę Tarnów Opolski w rrastępujących terminaclr:

- obligacje seriiAlB po upływie 8 lat od daty emisji,

- obtigacje serii B18 po Lrpływie 9 lat od daty emis.ji.

2. Jężelitermin wykupu obligacjiokreślony w ust. l przypadnie lla sobotę ILrb dzięń

ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.



3. Wykup obligacji następować będzie według ich wartości nomina|nej.

4. Dopuszcza się nabycie przezGmirrę Tarnów Opolski obligacji dowolnej serii Przed

terminem wykupu w celu ich umorzenia,

5. Termin i tryb rrmorzenia określi Wojt Gminy Tarnów Opolski.

§ 6. 0.Qprocętrtowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem kazdego

półrocznego (6_ miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M

ustalana na podstawię notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu

odsetkowego, powiększona o lTlarzę dla inwestorów.

2.oprocentowanię wypłaca się w okresach półrocznych (6- rniesięcznych) liczonych od datY

emisji, w rrastępnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego, co okreŚlone

zostanię w propozycjiriabyciaobligacji. Jeżeliternrin wypłaty przypadnie w sobotę lub

dzieIi ustawowo wolny od pracy, wyplata oprocentowania rrastąpi w pierwszYm dniu

roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy.

3. Obligacje nie będą oprocentowarre poczynając od drria wykuprr.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski, który jest upowaznionY do

dokonywania czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do

wypełn ierl ia świadczeri wyn i kaj ących z obl i gacj i.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z drriem podjęcia.


