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Nr XX/.....12020
y Gminy Tarnów Opolski
dnia 29 czętwca 2020 r.

w sprawie emisji obligacji kom

Na podstawię art. l8 ust. 2 pkt, |it. b ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz,
U. z2Oż0 r. poz.7l3), art.89 ust. l z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.lJ. z
2019 r, poz. 869 ze zm.) oraz art.2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ( tj.
Dz. U. z2018 r. poz. 483 ze zm.) Rada Ly Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ l. 1. Gmina Tarnów Opolski wyem e obligacje komunalne w łącznej liczbie 1 600 sztuk (słownie: jeden

złotych) każda, na łącznątysiąc sześćset sztuk) o wartości nomi lnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc
kwotę l 600 000,00 zł ( słownie:jeden lion sześćset tysięcy złoĘch).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2 ( ie: dwóch) seriach w 2020 roku:

,00 zł

3. Cena emisyjna obligacji każdej serii równa wartości nominalnej.
4. Ernitowane obligacje będą obligacj na okaziciela.
5. Emisja nastąpi poprzez propozycję skierowaną do jednego adresata.
6, Emitowane obligacje nie będą zabezpi
7. Emitowane obligacje nie będą

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji przęznaczone spłatę wcześn iej zac iągn iętych ;łobc,w iązań.

§ 3. Wydatki związane z organizacją ji będą pokryte z dochodów własnych Gminy Tarnów Opolski.

Seria A20 na kwotę 600

Seria B20 na kwotę 1 000

§ 4. Wydatki związane z wykupem obl
Tarnów Opolski.

§ 5. l. Obligacje zostaną wykupione
- obligacje serii A20 po upĘwie 8 lat
- obligacje serii B20 po upĘwie 9 lat
2. Jeżeli termin wykupu obligacji okl
pracy, wykup obligacji nastąpi w najbli
3. Wykup obligacji następować będzie
4. Dopuszcza się nabycie przez Gminę
celu ich umorzenia,
5. Termin itryb umorzenia określi Wójt

,00 zł

i i wypłatą odsetek od obligacji zostanąpokryte z dochodów Gminy

Gminę Tarnów Opolski w następujących terminach :

daty emisji,
daty emisji.

w ust. l przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od
dniu roboczym.

ich wartości nominalnej.
'arnów Opolski obligacji dowolnej

miny Tarnów Opolski.

serii przed terminem wykupu w



§ 6. 0. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed
(6 - miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR
dwa dni robocze przedrozpoczęciem danego okresu odsetkowego,
2.Oprocentowanie wypłaca się w okresach póhocznych (6 - m
w następnym dniu roboczym po upływie okresu odsetkowego, co
obligacji. Jeżeli termin wypłaĘ przypadnie w sobotę lub dzie:
oprocentowania nastąpi w pierwsą,m dniu roboczym przypadającym
3. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od dnia wykupu.

§ 7. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy T
dokonyrvania czynności zutiązanych z przygotowaniem i prze
wypełnienia świadczeń wynikaj ących z obligacj i.

2. Ponadto upowaznia się Wójta Gminy Tarnów Opolski do zawarci
powierzone czynności związane z organizacją emisji obligacji, pełni
art.7A ustawy o obrocie) oraz obsługązbywania iwykupu obligacji

§ 8. Uchwała wchodzi w Ącie z dniem podjęcia.

rozpoczęciem każdego półrocznego
M ustalana na podstawie notowania na

iększona o marżę dla inwestorów.

ięcznych) liczonych od daty emisji,
lone zostanie w propozycji nabycia

ustawowo wolny od pracy, wypłata
dniu wolnym od pracy.

który jest upoważniony do
emisji obligacji oraz do

umowy z podmiotem, któremu zostaną
niem funkcja Agenta Emisji (zgodnie z

lvypłaty oprocentowania.


