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Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/438/2014 Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia 2014 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 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach
(Dz. U. z 2014 r., poz. 730) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/438/2014
w § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Rady

Powiatu

w Oświęcimiu

z dnia

23 kwietnia

2014 r.

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w pięciu seriach:
1) seria A na kwotę 2.000.000 zł w 2014 r.
2) seria B na kwotę 3.000.000 zł w 2014 r.
3) seria C na kwotę 1.000.000 zł w 2015 r.
4) seria D na kwotę 500.000 zł w 2014 r.
5) seria E na kwotę 500.000 zł w 2015 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 89 ustawy o finansach publicznych
i art. 2 ustawy o obligacjach, ma możliwość emisji obligacji.
Podstawową przesłanką przemawiającą na korzyść emisji jest możliwość wydłużonego terminu okresu ich
wykupu, w tym dłuższy okres karencji i co za tym idzie możliwość odłożenia w dłuższym okresie czasu spłat
kapitału i wykupu obligacji.
Inne zalety emisji obligacji to:
· pozytywny aspekt promocyjny,
· obligacje, na tle kredytów i pożyczek, postrzegane są jako instrument bardziej nowoczesny,
· obligacje komunalne postrzegane są jako bezpieczne papiery wartościowe, ponieważ jednostka samorządu
terytorialnego (w tym Powiat) nie może upaść, Powiat kontroluje majątek o dużej wartości stąd jego
wiarygodność jest wysoka, zaciągnięcie zobowiązań ma charakter publiczny i podlega ustawowym
ograniczeniom, coroczne dochody podlegają mniejszym wahaniom niż wahania koniunktury rynkowej,
· gospodarka finansowa jest jawna, co daje rękojmię przejrzystości i wiarygodności zarządzania finansami.
W 2014 r. podpisano umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na emisję obligacji o wartości 7.000.000 zł.
W 2014 r. zostały wyemitowane obligacje w trzech seriach, tj.:
1) seria A na kwotę 2.000.000 zł,
2) seria B na kwotę 3.000.000 zł,
3) seria D na kwotę 500.000 zł.
W 2015 r. istnieje możliwość emisji pozostałych serii, tj.:
1) seria C na kwotę 1.000.000 zł,
2) seria E na kwotę 500.000 zł.
Decyzja w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zgodnie z art. 12
pkt 8 należy do kompetencji Rady Powiatu.
Ponadto, niezbędne dla emisji obligacji jest uzyskanie pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Zaplanowana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego emisja obligacji z terminem
wykupu w latach 2019 - 2021, gwarantuje prawidłowy poziom wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy
o finansach.
Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.
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