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UCHWAŁA Nr XLIV/341/2017 

Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu 

z dnia 7 listopada 2017 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr  XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie 

                   emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 

i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 238 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Ogrodzieńcu uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

W uchwale Rady Miejskiej Nr XLI/318/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji 

obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej 

Nr XLII/326/2017 z dnia 19 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr  XLI/318/2017 

z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie  emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 
1) seria E17 o wartości    500.000 zł, 
2) seria F17 o wartości    300.000 zł, 
3) seria A18 o wartości    200.000 zł, 
4) seria B18 o wartości 1.000.000 zł, 
5) seria C18 o wartości 1.000.000 zł, 
6) seria D18 o wartości 1.000.000 zł, 
7) seria E18 o wartości    200.000 zł, 
8) seria F18 o wartości     200.000 zł, 
9) seria G18 o wartości    300.000 zł, 
10) seria A19 o wartości 1.000.000 zł, 
11) seria A20 o wartości    900.000 zł. 

 

2)  § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 

2. Emisja obligacji serii E17, F17 zostanie przeprowadzona w 2017 roku. Emisja obligacji 
serii A18, B18, C18, D18, E18, F18, G18 zostanie przeprowadzona w 2018 roku. Emisja 
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obligacji serii A19 zostanie przeprowadzona w 2019 roku. Emisja obligacji serii A20 
zostanie przeprowadzona w 2020 roku. 

 

3)  § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 

1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 
1) w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii E17, F17, A18, 
2) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii B18, 
3) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C18, 
4) w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii D18, E18, 
5) w 2031 r. zostaną wykupione obligacje serii G18, A20, 
6) w 2032 r. zostaną wykupione obligacje serii F18, A19. 

 

§ 2 

 

Pozostałe postanowienia uchwały Rady Miejskiej Rady Miejskiej Nr XLI/318/2017 z dnia 29 

sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

nie ulegają zmianie.  

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Zygmunt Podsiadło 

 


