UCHWAŁA NR XXXIX/468/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz.2077), art.2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U.
z 2015 r., poz.238 ze zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/386/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. zmienionej
uchwałą Nr XXXV/418/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 8 września 2017 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ,,1.Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy Żnin w 2017 roku oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy
Żnin w 2018 roku”.
2) §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cele emisji związane z finansowaniem inwestycji Gminy Żnin obejmują w 2017 roku zadania
inwestycyjne wskazane w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2017 roku” do Uchwały Nr
XXVIII/312/2016 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na
2017 rok ze zmianami i dotyczą":
1. budowy, przebudowy i modernizacji dróg i ulic gminnych, parkingów oraz chodników,
2. rozbudowy infrastruktury turystycznej,
3. modernizacji infrastruktury służącej ochronie przeciwpożarowej”;
3) w §2 dodaje się ust.3 w brzmieniu:
„3. Cele emisji związane z finansowaniem inwestycji Gminy Żnin obejmują w 2018 roku zadania
inwestycyjne wskazane w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2018 roku” do Uchwały Nr
XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na
2018 rok i dotyczą:
1. budowy, przebudowy i modernizacji dróg i ulic gminnych, parkingów oraz chodników,
2. rozbudowy infrastruktury turystycznej,
3. budowy budynku komunalnego,
4. modernizacji infrastruktury oświatowej,
5. budowy, rozbudowy oraz
komunalnej i ochrony środowiska,

zagospodarowania

infrastruktury

z zakresu

gospodarki

6. budowy infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
7. budowy infrastruktury sportowej i rekreacyjnej”;
4) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
- seria D17 na kwotę 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych),
- seria E17 na kwotę 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych),
- seria A18 na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
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- seria B18 na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- seria C18 na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- seria D18 na kwotę 2.800.000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy złotych),
- seria E18 na kwotę 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych)”;
5) w §3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Emisja obligacji serii D17 i E17 nastąpi w 2017 r., a emisja obligacji serii A18, B18, C18, D18
i E18 nastąpi w 2018 r.”;
6) §4 otrzymuje brzmienie:
„Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Żnin w następujących terminach:
- obligacje serii D17 w roku 2024,
- obligacje serii E17 w roku 2025,
- obligacje serii A18 w roku 2021,
- obligacje serii B18 w roku 2022,
- obligacje serii C18 w roku 2023,
- obligacje serii D18 w roku 2026,
- obligacje serii E18 w roku 2027”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Żnin w 2017 roku
w kwocie 2 100 000,00 zł oraz w roku 2018 w kwocie 4 900 000,00 zł w formie obligacji, których terminy
wykupu nie ulegają zmianie i przypadać będą na lata 2021-2027. Obsługa obligacji w łącznej kwocie
7 000 000,00 zł następować będzie według warunków cenowych wynikających z umowy organizacji,
prowadzenia i obsługi emisji obligacji zawartej w dniu 24 października 2017 r. Ponadto z uwagi na
zmniejszenie planowanego deficytu budżetu na 2017 rok do kwoty 2 479 820,00 zł spowodowane
w znacznej części przesunięciem limitów zobowiązań przyjętych w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2017-2030 z roku 2017 na rok 2018 i tym samym zmniejszeniem planowanych
wydatków inwestycyjnych w 2017 roku na realizację tych przedsięwzięć wskazanych w załączniku do
uchwały budżetowej pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 roku”, postanowiono wskazać w niniejszej uchwale
aktualne cele emisji związane z finansowaniem inwestycji w roku 2017 oraz w roku 2018.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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