
UCHWAŁA NR XVI/ 104 /2011 

RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

 

z dnia  29 grudnia  2011 roku 

 

 

zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2     

i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240     

z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia              

29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późniejszymi 

zmianami), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala  co następuje: 

 

 

  § 1. W uchwale Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 czerwca 2011 r.            

w sprawie emisji obligacji komunalnych, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1 . Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

1) seria C11 o wartości  1.000.000 zł, 

2) seria D11 o wartości    300.000 zł, 

3) seria E11  o wartości    300.000 zł, 

4) seria F11  o wartości    400.000 zł, 

5) seria A12 o wartości    300.000 zł, 

6) seria B12 o wartości    300 000 zł, 

7) seria C12 o wartości     400 000 zł. 

 

2) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2 . Emisja obligacji serii C11, D11, E11 i F11 nastąpi w 2011 r., a emisja obligacji 

serii A12, B12 i C12 nastąpi w 2012 r.” 

 

3) §4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1 . Wykup obligacji nastąpi po upływie: 

1) 1 roku od daty emisji obligacji serii C11, 

2) 3 lat  od daty emisji obligacji serii D11, 

3) 4 lat  od daty emisji obligacji serii E11, 

4) 5 lat  od daty emisji obligacji serii F11, 

5) 5 lat  od daty emisji obligacji serii A12, 

6) 6 lat  od daty emisji obligacji serii B12, 

7) 7 lat  od daty emisji obligacji serii C12.” 

 

 

      § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 

 

      § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

                                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                         w Książu Wlkp.  

                                                                                                  /-/  Paweł Walkowiak 



 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XVI/ 104 /2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2011r.  

 

 

Na podstawie przepisów art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2, 

art. 9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 

120, poz. 1300 z późniejszymi zmianami) jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać 

emitować obligacje komunalne ( papiery wartościowe ) na sfinansowanie planowanego 

deficytu.  

Ze względu, że w budżecie gminy Książ Wlkp. w roku 2011 nie będą realizowane                    

w całości inwestycje pn.”Budowa dróg gminnych Radoszkowo Drugie” i „Budowa trzech 

nowych zatok autobusowych wraz z infrastrukturą  w Książu Wlkp.”  nie ma  potrzeby emisji 

obligacji komunalnych w kwocie 4 100 000 zł., a tylko w wysokości 3 100 000 zł. W związku 

z powyższym  przesuwa się termin  emisji obligacji serii G 11, H 11 i I 11 na kwotę 

1 000 000 zł.  z roku 2011 na rok 2012, jednocześnie obligacje oznacza się odpowiednio jako  

seria A 12, B 12 i C 12. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 

  

                                                                                                  Burmistrz 

                                                                                         /-/ Teofil Marciniak 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


