UCHWAŁA NR XXXIV/238/10
Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.
z dnia 16.02.2010r.
w sprawie: emisji obligacji komunalnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), jak równieŜ na podstawie
art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 120,
poz. 1300 ze zm.), Rada Miejska w Koźminie Wlkp. uchwala co następuje:
§1
1. Miasto i Gmina Koźmin Wlkp. wyemituje obligacje komunalne na okaziciela
w łącznej liczbie 7000 (siedem tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN
tysiąc złotych) kaŜda, na łączną kwotę 7.000.000,00 PLN (siedem milionów złotych).
2. Obligacje będą obligacjami na okaziciela i zostaną wyemitowane w 2010r., w tym:
1) seria A: obligacje 5-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN,
2) seria B: obligacje 6-letnie na kwotę 1.500.000,00 PLN,
3) seria C: obligacje 7-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN,
4) seria D: obligacje 8-letnie na kwotę 2.000.000,00 PLN
3. Cena emisyjna 1 obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
§2
Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków pienięŜnych na sfinansowanie inwestycji
wymienionych w uchwale budŜetowej, w tym m.in. na sfinansowanie:
1) budowy, modernizacji i remontów dróg oraz infrastruktury komunikacyjnej,
2) inwestycji z zakresu gospodarki mieszkaniowej,
3) inwestycji z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
4) inwestycji oświatowych,
5) inwestycji z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i sportu,
6) inwestycji z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpoŜarowej,
§3
1. Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej i zostanie
skierowana do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niŜ 100 osób.
2. Obligacje zostaną wykupione z dochodów budŜetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących
dochód budŜetu państwa.
3. Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.
§4
1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, przy czym oprocentowanie
obligacji będzie kaŜdorazowo ustalone na podstawie stawki WIBOR 6M z drugiego

dnia roboczego przed rozpoczęciem kaŜdego kolejnego okresu odsetkowego
powiększonej o marŜę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych –
w terminie do 15.06 i do 30.11 liczonych od daty emisji, co określone zostanie
w propozycji nabycia obligacji.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
JeŜeli termin ten przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata
oprocentowania nastąpi w najbliŜszym dniu roboczym.
4. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§5
1. Emisja oraz sprzedaŜ ostatniej serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku nastąpi nie
później niŜ 31 grudnia 2010r.
2. Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów
wskazanych w obligacjach jako data wykupu.
3. Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na:
1) 31.12.2015, dla obligacji serii A
2) 31.12.2016, dla obligacji serii B
3) 31.12.2017, dla obligacji serii C
4) 31.12.2018, dla obligacji serii D
4. Dopuszcza się moŜliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed
terminem wykupu, bez ponoszenia przez Emitenta Ŝadnych dodatkowych kosztów,
w celu ich umorzenia.
5. Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., który
jest upowaŜniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających
z obligacji.
§7
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem pojęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koźminie Wielkopolskim
(-) mgr inŜ. Justyn Zaradniak

