
UCHWAŁA NR LXIV.404.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 
r poz. 1372 i 1834), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz.305, 1535 i 1773) oraz art. 2 pkt 5 i art.33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 
(Dz. U. z 2020 r.poz.1208 oraz z 2021 r. poz. 187), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr L.309.2021 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie emisji 
obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Celem emisji obligacji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
zaciągniętych kredytów w kwocie 450 000,00 zł. Celem emisji obligacji w 2022 r. będzie finansowanie 
planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł.”; 

2) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Emisja obligacji serii A 21 zostanie przeprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku, 
emisja obligacji serii B21,C21,D21 zostanie przeprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 
2022 roku.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Kunowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BE656CB8-2012-42E5-8503-6C166E30EC88. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

W myśl art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz.1372 i 1834), rada gminy jest wyłącznie uprawniona do emitowania obligacji oraz określania zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu przez burmistrza. 

Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2020 r. poz.1208 oraz 
z 2021 r. poz. 187) emitent, będący jednostką samorządu terytorialnego, jest obowiązany oznaczyć cel 
emisji i nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji obligacji na inne cele. Cele te wskazuje 
art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 305,1535 i 1773), w myśl którego jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki 
jak i emitować papiery wartościowe między innymi na: finansowanie planowanego deficytu budżetu (pkt 2) 
jak i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 
zaciągniętych pożyczek i kredytów (pkt 3). 

W pierwotnej uchwale zaplanowano, że w 2021 r. zostaną wyemitowane obligacje o łącznej wartości 
3 450 000,00 zł, które miały służyć spłacie wcześniejszych zobowiązań w kwocie 460 000,00 zł oraz 
finansowaniu planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 990 000,00 zł. Jednak w trakcie realizacji budżetu 
okazało się, że nie ma potrzeby zaciągania dalszych zobowiązań w roku bieżącym. 

W 2021 r. Gmina Kunów wyemitowała obligacje o wartości 450 000,00 zł,  seria A 21, na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Pozostałe serie tj.: B21,C21,D21 o łącznej wartości 
3 000 000,00 zł zostaną wyemitowane w 2022 r. i będą przeznaczone na finansowanie planowanego 
deficytu budżetu. 

Proponowana zmiana jest zgodna z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kunów na lata 2021 - 2035. 

Nie zaplanowano zmiany terminu wykupu obligacji. 

Mając powyższe na uwadze należało podjąć niniejsza uchwałę. 

Opracował: 

Skarbnik Gminy
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