
UCHWAŁA NR XLIII/380/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 23 grudnia 2009 r.  

 

zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/331/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 wrzesnia 

2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9. lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2. ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104

z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2. i art. 28 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach

(Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Sandomierza uchwala,

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/331/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 września 2009 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych dokonuje się następujących zmian: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierz.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z art. 82 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych jednym ze źródeł

sfinansowania deficytu budżetowego jest sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez

jednostkę  samorządu terytorialnego. W 2009 r. Miasto Sandomierz planowało wyemitować

obligacje komunalne na kwotę 19.750.000,00 zł, a wyemitowało na kwotę 5.000.000,00 zł. Środki

uzyskane z tego tytułu zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji miejskich. Pozostałą kwotę

proponuje się przenieść na rok 2010.  

1) § 1 pkt 3. otrzymuje brzmienie: ”§ 1 pkt 3.) Emisja obligacji serii A09 nastąpi w 2009 r.,

a emisja obligacji serii B10,C10,D10,E10,F10,G10 nastąpi nie później niż do 31 grudnia 2010

r. 

a) Seria A09: obligacje 4 - letnie na kwotę  5.000.000 zł.  nie później niż 31 grudnia 2009

roku, 

b) Seria B10: obligacje 4 - letnie na kwotę  3.000.000 zł.  nie później niż 31 grudnia 2010

roku, 

c) Seria C10: obligacje 4 - letnie na kwotę  2 .000.000 zł.  nie później niż 31 grudnia 2010

roku, 

d) Seria D10: obligacje 5 - letnie na kwotę  3.000.000 zł.  nie później niż 31 grudnia 2010

roku, 

e) Seria E10: obligacje 5 - letnie na kwotę  2 .000.000 zł.  nie później niż  31 grudnia 2010

roku, 

f) Seria F10: obligacje 6 - letnie na kwotę 3.000.000 zł. nie później niż 31 grudnia 2010 roku,

g) Seria G10: obligacje 6 - letnie na kwotę  1.750.000 zł.  nie później niż 31 grudnia 2010

roku" 

2) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie: „Wykup obligacji nastąpi po upływie:

a) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii A09

b) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii B10,C10

c) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii D10,E10

d) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii F10,G10

Przewodniczący Rady 

Miasta  
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