OBR.0006.70.2015

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.
U. z 2015 r. , poz. 238) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VI/56/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie emisji
obligacji komunalnych Powiatu Oświęcimskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu:
1) § 3. ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Obligacje zostaną wyemitowane w 11 seriach:
1) seria A.15 na kwotę 2.000.000 zł - w 2015 r.,
2) seria B.15 na kwotę 3.000.000 zł - w 2015 r.,
3) seria C.15 na kwotę 1.500.000 zł - w 2015 r.,
4) seria A.16 na kwotę 1.000.000 zł - w 2016 r.,
5) seria B.16 na kwotę 1.000.000 zł - w 2016 r.,
6) seria C.16 na kwotę 1.000.000 zł - w 2016 r.,
7) seria D.16 na kwotę 1.000.000 zł - w 2016 r.,
8) seria E.16 na kwotę 500.000 zł - w 2016 r.,
9) seria F.16 na kwotę 500.000 zł - w 2016 r.,
10) seria G.16 na kwotę 500.000 zł - w 2016 r.,
11) seria H.16 na kwotę 400.000 zł - w 2016 r.”;
2) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Obligacje zostaną wykupione przez Powiat Oświęcimski w następujących terminach:
1) obligacje serii A.15 - 2.000.000 zł w 2019 r.,
2) obligacje serii B.15 - 3.000.000 zł w 2020 r.,
3) obligacje serii C.15 - 1.500.000 zł w 2018 r.,
4) obligacje serii A.16 - 1.000.000 zł w 2021 r.,
5) obligacje serii B.16 - 1.000.000 zł w 2022 r.,
6) obligacje serii C.16 - 1.000.000 zł w 2022 r.,
7) obligacje serii D.16 - 1.000.000 zł w 2022 r.,
8) obligacje serii E.16 - 500.000 zł w 2021 r.,
9) obligacje serii F.16 - 500.000 zł w 2022 r.,
10) obligacje serii G.16 - 500.000 zł w 2022 r.,
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11) obligacje serii H.16 - 400.000 zł w 2022 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W związku z mniejszym, niż planowano, deficytem budżetu w 2015 roku, należy zmniejszyć emisję
obligacji, Jednocześnie przesunięto część wydatków na 2016 rok, skorygowano WPF i zwiększono deficyt,
dlatego proponuje się przesunięcie częsci emisji na kolejny rok budżetowy.

Id: 50BC1A12-233C-473B-AAE6-BE41EF3DF3D2. Projekt

Strona 1

