
UCHWALA Nr 360/XLI/14

RADY MIEJSKIEJ W CHORZFXACH

z dnia 28 kwietnia 2014 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gminnym (tj.Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.), art. 89 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz
art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst
jednolity: Dz. U. z2001 r. Nr 120, poz. 1300 zpozn. zm. ) Rada Miejska w Chorzelach
uchwala, co nastepuje:

§1.

1. Gmina Chorzele wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w lacznej liczbie 3.500
sztuk o wartosci nominalnej 1.000 zl (jeden tysiac zlotych) kazda, na laczna_ kwot?
3.500.000 zl (slownie: trzy miliony preset zlotych).

2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej poprzez skierowanie
propozyeji nabycia obligacji do indywidualnych adresatow w liczbie mniejszej niz
lOOosob.

3. Obligacje wyemitowane zostana^w 2014 roku w nastepujaxych seriach:
1. seria A14 - obligacje o wartosci 900.000 zl,
2. seria B14 - obligacje o wartosci 900.000 zl.
3. seria C14 - obligacje o wartosci 900.000 zl,
4. seria D14 - obligacje o wartosci 800.000 zl.

4. Cena emisyjna jednej obligacji bedzie rowna wartosci nominalnej obligacji - 1.000 zl
(jeden tysiac zl).

5. Wierzytelnosci wynikajace z obligacji nie b§da^ zabezpieczone.
6. Emitowane obligacje nie b§da^ posiadaiy formy dokumentu.

§2.

Srodki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostana^ na sfinansowanie planowanego
deficytu budzetu Gminy Chorzele oraz na splat? wczesniej zaciajmitjtych pozyczek
i kredytow.

§3.

Wydatki zwiazane z wykupem obligacji i wyplau\ oprocentowania pokryte zostana_
z dochodow budzetu Gminy Chorzele pochodzaxych z wplywow z podatku od nieruchomosci
i udzialow w podatku dochodow>m od osob fizycznych.

§4.

I. Obligacje wykupione zostana^ przez Gmin? Chorzele w nast^pujaxych terminach:

a) w roku 2021 zostana, wykupione obligacje serii A14.
b) w roku 2022 zostana^ wykupione obligacje serii B14.
c) w roku 2023 zostana^ wykupione obligacje serii C14,
d) w roku 2024 zostana^ wykupione obligacje serii D14,




