UCHWAŁA NR…/…/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ……..……. 2018 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
24 maja 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn.zm.), art. 2 pkt 5 , art. 32 i art. 33 pkt 2
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn.zm.) oraz
art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z
2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2017 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
wprowadza się następujące zmiany :
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Powiat Wołomiński wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie
37 000 (trzydzieści siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc
złotych) każda, na łączną kwotę 37 000 000,00 zł (trzydzieści siedem milionów złotych).
2. Obligacje zostaną wyemitowane w latach 2017-2018, w tym:
1) w roku 2017 kwota emisji wyniesie 13 000 000 zł (trzynaście milionów);
2) w roku 2018 kwota emisji wyniesie 24 000 000 zł (dwadzieścia cztery
miliony);
3. Obligacje wyemitowane zostaną w 2017 roku w 9 (dziewięciu) seriach:
1) seria A17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
2) seria B17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
3) seria C17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
4) seria D17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
5) seria E17 na kwotę 1 000 000,00 zł;
6) seria F17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
7) seria G17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
8) seria H17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
9) seria I17 na kwotę 2 000 000,00 zł.
4. Obligacje wyemitowane zostaną w 2018 roku w 14 (czternastu) seriach:
1) seria J17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
2) seria K17 na kwotę 2 000 000,00 zł;
3) seria A18 na kwotę 500 000,00 zł;
4) seria B18 na kwotę 1 000 000,00 zł;
5) seria C18 na kwotę 1 000 000,00 zł;
6) seria D18 na kwotę 1 500 000,00 zł;
7) seria E18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
8) seria F18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
9) seria G18 na kwotę 2 000 000,00 zł;
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10) seria H18 na kwotę
11) seria I18 na kwotę
12) seria J18 na kwotę
13) seria K18 na kwotę
14) seria L18 na kwotę

2 000 000,00 zł;
2 000 000,00 zł;
2 500 000,00 zł;
2 000 000,00 zł;
1 500 000,00 zł.

5. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
6. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie :
„ Emisja obligacji ma na celu pokrycie planowanych deficytów budżetowych w latach 20172018 związanych z wydatkami majątkowymi, a także spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań, w tym:
1. w roku 2017 środki z emisji obligacji będą przeznaczone na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie
9 593 652 zł, z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie
wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe),
b) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych
(obligacje) w kwocie 3 406 348 zł,
2. w roku 2018 środki z emisji obligacji będą przeznaczone na :
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Wołomińskiego w kwocie
16 158 956 zł, z tym, że środki z emisji będą wykorzystywane na współfinansowanie
wydatków majątkowych Powiatu Wołomińskiego (inwestycje drogowe , oświaty i
ochrony zdrowia),
b) spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych
(obligacje) w kwocie 7 841 044 zł.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego .
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Niniejsza uchwała Rady Powiatu zmienia Uchwałę Nr Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu
Wołomińskiego z dnia 24.05.2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu w zakresie dotyczącym wysokości emisji w roku 2017 i
2018. Niewykorzystane w roku 2017 środki z emisji w wysokości 4.000.000 zł przesuwa się
na rok 2018. Takie działanie pozwoli na pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu
budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku.
Niniejszą uchwałą zmieniamy również przeznaczenie emisji dodając do katalogu zadań
finansowanych obligacjami również zadania oświatowe.
Nie ulegają zmianom terminy wykupu obligacji a więc nie będzie dokonywana zmiana WPF w latach
2019-2030 .
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianom tj termin wykupu, możliwość wcześniejszego
wykupu.

Niniejsza uchwała nie wpływa na indywidualny wskaźnik spłaty długu wyliczony w oparciu o
art. w oparciu o art. 243 ufp., nie zwiększa również wysokości długu na dzień 31.12.2018r.
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