
UCHWAŁA NR XXVI/296/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 28 października 2020 r. 

uchylająca uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 
2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu, z późniejszymi zmianami 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.); 
art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1208), 

Rada Miasta Sandomierza 
uchwala co następuje: 

§ 1.  
Uchyla się uchwałę Nr XXIII/274/2020 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 sierpnia 

2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu, zmienioną uchwałą nr XXIV/285/2020 Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 23 września 2020 r. 

§ 2.  
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta 
Sandomierza 

 
 

Jerzy Żyła 

Id: 89DD6BEF-5E22-428B-8145-9D97C48F741D. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki samorządu
terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe m.in. na
finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W budżecie gminy na 2020 rok pierwotnie zaplanowano przychody w wysokości 3.500.000,00 zł z
tytułu emisji obligacji komunalnych, która miała na celu spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych (kwota 2.500.000,00 zł) oraz na
sfinansowanie zaplanowanego w 2020 r. deficytu budżetowego (kwota 1.000.000,00 zł), na
pokrycie wkładu własnego dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z przedłużającą się procedurę przetargową dot. zadań związanych z modernizacją
oświetlenia ulicznego na energooszczędne, oraz koniecznością powtórzenia przetargu, a także z
uwagi na brak możliwości realizacji części zaplanowanych na 2020 r. zadań z powodu wystąpienia
pandemii COVID-19, realizacja tych inwestycji została przesunięta na rok 2021. Dlatego też
zaplanowane na 2020 r. przychody z tytułu emisji obligacji zostały zmniejszone z kwoty
3.500.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu obligacji komunalnych.
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