
UCHWAŁA NR XXXVIII/309/18
RADY GMINY SULIKÓW

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 roku 
poz. 1875 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2-4, art. 91 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 
o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238 ze zmianami)  Rada Gminy Sulików uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego 
deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.”;

2) § 8 skreśla się.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulików.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany uchwały Nr XXXV/292/18 Rady Gminy Sulików z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, poprzez zmianę zapisu
§ 2 w brzmieniu „Środki uzyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wyprzedzające finansowanie zadań
inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” na „Środki uzyskane
z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań.”. Oznacza to doprecyzowanie zapisu celu emisji obligacji.

Skreśla się § 8 w brzmieniu: „Upoważnia się Wójta do:

1)zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem
i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;

2)dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji;

3)wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.”

ponieważ czynności prawnych polegających na emisji obligacji dokonuje wójt na podstawie art. 262 ust. 1 -
2 ustawy o finansach publicznych.
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