
 

 

                                                                              Projekt 

UCHWAŁA NR    /2022 

RADY MIEJSKIEJ W PIWNICZNEJ-ZDROJU 

z dnia   stycznia 2022 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 91 ust.1 

oraz art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 305 z późn. zm.) art. 2 pkt 2  i art. 28 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 730 z późno. zm.) w związku art.109 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1208 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 

 

§1 

W Uchwale Nr XLII/278/2014 Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju z dnia 28 marca 2014 roku 

wprowadza się następujące zmiany 

1.Dotychczasową treść §4 pkt 1 zastępuje się następującym brzmieniem: 

„1. Wykup obligacji nastąpi: 

a) dla serii B14 w 2032 r., 

b) dla serii C14 w 2033 r., 

c) dla serii D14 w 2034 r. 

d) dla serii E14 w 2035 r. 

e) dla serii A14 w 2036 r.” 

2. Dotychczasową treść §6 zastępuje się następującym brzmieniem” 

„Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z 

dochodów Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój pochodzących z podatków i opłat lokalnych 

uzyskanych w latach 2014-2036” 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 



 

 

Uzasadnienie: 

 

W dniu 28 marca 2014 roku Rada Miejska w Piwnicznej-Zdroju podjęła uchwałę w sprawie 

emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.000.000,00 zł w roku 2014 . Środki uzyskane z 

emisji obligacji przeznaczone były na finansowanie planowanego w 2014 roku deficytu 

budżetu z zakresu realizowanych inwestycji oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z 

tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. 

Obligacje wyemitowane były w następujących seriach: 

a) seria A14 o wartości 1.000.000,00 zł, 

b) seria B14 o wartości 2.000.000,00 zł, 

c) seria C14 o wartości 2.000.000,00 zł, 

d) seria D14 o wartości 2.000,000,00 zł, 

e) seria E14 o wartości 2.000.000,00 zł. 

Wykup obligacji planowany był: 

a) dla serii A14 w roku 2024, 

b) dla serii B14 w roku 2025, 

c) dla serii C14 w roku 2026, 

d) dla serii D14 w roku 2027, 

e) dla serii E14 w roku 2028. 

Planowana wielkość dochodów i wydatków oraz rozchodów w latach 2024-2028 z 

uwzględnieniem pierwotnie planowanego wykupu obligacji powoduje przekroczenie w/w 

okresach poziomu indywidualnego wskaźnika o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Po wprowadzeniu zmian wykup obligacji następować będzie w następujących terminach: 

a) dla serii B14 w 2032 r., 

b) dla serii C14 w 2033 r. 

c) dla serii D14w 2034 r. 

d) dla serii E14 w 2035 r. 

e) dla serii A14 w 2036 r. 

Planowana wielkość zadłużenia nie spowoduje przekroczenia w w/w okresie dopuszczalnego 

poziomu indywidualnego wskaźnika o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach 

publicznych.  

Istotne znaczenie będzie miało uzyskiwanie wpływów ze sprzedaży majątku oraz zachowanie 

dyscypliny w wydatkach bieżących. 

W przypadku znaczącej poprawy sytuacji finansowej gminy nadal pozostaje możliwość 

wykupu obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia. 

Proszę o przyjęcie projektu uchwały. 


