
P r o  j e k t 
 

Uchwała Nr  ……./ 2019 
Rady Gminy Piekoszów  

z dnia 28 listopada 2019 roku 
 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/381/2014 z dnia 4 marca 2014 roku  
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania,  

nabywania i wykupu 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 89 ust. 1 pkt. 2 
ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649, 
2020) oraz art. 2 pkt. 5, art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U.  
z 2018r. poz. 483, 2243, Z 2019r. poz. 1572, 1655, 1798),  Rada Gminy Piekoszów  uchwala co 
następuje: 

§ 1. 
W uchwale Nr LVI/381/2014  z dnia 4 marca 2014 roku zmienia się: 
 1. § 4.1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 
          „Wykup obligacji nastąpi zgodnie z poniższym harmonogramem: 

1) Obligacje serii A14  – z datą wykupu nie później niż 20.12.2014,  
2) Obligacje serii B14  – z datą wykupu nie później niż 20.12.2015,  
3) Obligacje serii C14  -  z datą wykupu nie później niż 20.12.2016, 
4) Obligacje serii D14  – z datą wykupu nie później niż 20.12.2017, 
5) Obligacje serii E14  – z datą wykupu nie później niż 20.06.2018, 
6) Obligacje serii F14  – z datą wykupu nie później niż 20.12.2018, 
7) Obligacje serii J14  –  z datą wykupu nie później niż 20.06.2021, 
8) Obligacje serii K14  – z datą wykupu nie później niż 20.12.2021, 
9) Obligacje serii L14  –  z datą wykupu nie później niż 20.06.2022, 
10) Obligacje serii M14 –  z datą wykupu nie później niż 20.12.2022,  
11) Obligacje serii G14 – z datą wykupu nie później niż 20.06.2023, 
12) Obligacje serii H14 – z datą wykupu nie później niż 20.12.2023, 
13) Obligacje serii I14   –  z datą wykupu nie później niż 20.12.2024,  
 

 
2. § 5.2 otrzymuje brzmienie:  
„Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze 
przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla inwestorów. Marża dla serii 
A14, B14, C14, D14, E14, F14, J14, K14, L14, M14 będzie wynosić  maksymalnie do 2,00%. 
Marża dla serii G14, H14, I14 będzie wynosić  maksymalnie do 2,50%.” 
 
3. § 6.1  otrzymuje brzmienie:    
„Wydatki / rozchody związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte  
z dochodów  Gminy Piekoszów w latach 2014- 2024”. 

 
§ 2. 

Upoważnia się Wójta  do zawarcia aneksu do umowy organizacji emisji obligacji z dnia 21 marca 
2014 roku  z DNB Bank Polska S.A.  

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów. 
 

 
§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      



 
Sporządziła:  

M.Smolarczyk-Korba 

22.11.2019r.  

Sprawdził:  

M.Smolarczyk-Korba  

22.11.2019r.  

Akceptacja prawna:  

M. Merta – adwokat 

22.11.2019r.  

Zatwierdził:  

Z. Piątek – Wójt  

22.11.2019r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

Obligacje o serii: 

- I14 z datą wykupu nie później niż 20.12.2020r. w kwocie 1.400.00,00zł, 

zostaną przesunięte do wykupu w 2024 roku. 

Marża  dla powyżej serii zostanie zmieniona z maksymalnej 2,00% na maksymalne  2,50%.  

 

Powyższe przesunięcie wykupu obligacji kwoty 1.400.000,00zł z 2020 roku na 2024 rok  

podyktowane jest koniecznością posiadania środków finansowych na wkład własny na realizację 

zadań inwestycyjnych dotyczących 9 dróg gminnych, gdzie Gmina Piekoszów uzyska 

dofinansowanie w wysokości 60%, tj. wartość dofinansowania stanowi łącznie kwotę w latach 2020 – 

2022 w 11.955.025,00zł.  

 

Po podjęciu uchwały zostanie podpisany aneks do Umowy z dnia 21 marca 2014 roku zawartej  

z DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. 

 

W 2019 roku podejmowana była Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 

czerwca 2019r., w której obligacje o seriach: 

- G14 z datą wykupu nie później niż 20.06.2019r. w kwocie 1.250.000,00zł, 

- H14 z datą wykupu nie później niż 20.12.2019r. w kwocie 1.250.000,00zł, 

zostały przesunięte do wykupu w 2023 roku, tj.  

- seria G14 z datą wykupu nie później niż 20.06.2023r. w kwocie 1.250.000,00zł, 

- seria H14 z datą wykupu nie później niż 20.12.2023r. w kwocie 1.250.000,00zł. 

Marża  dla powyższych  serii również była zmieniona z 2,00% na maksymalne  2,50%.  

 

Dotychczas do Uchwały Nr LVI/381/2014 z dnia 4 marca 2019r. w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, wprowadzane były 

następujące zmiany: 

- Uchwała Nr LIX/408/2014 Rady Gminy Piekoszów z dnia 16 kwietnia 2014r.,  

- Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Gminy Piekoszów z dnia 17 czerwca 2019r.  

 

 

 

 

 


