
 

Uchwała Nr XLV/432/2013 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 29 października 2013 roku 
 

zmieniająca Uchwałę Nr XX/162/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia          

28 grudnia 2011 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia       

27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz 

art. 2 pkt. 2 i art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 

120, poz. 1300 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. W Uchwale Nr XX/162/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 grudnia 2011 

roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 

i wykupu, zmienionej Uchwałą XXXII/278/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia           

30 października 2012 roku, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zmienia się treść § 1 ust. 1. uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 1. Gmina Karczew wyemituje 18.892 (słownie: osiemnaście tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt dwa) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc 

złotych) każda na łączną kwotę 18.892.000 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset 

dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych)” 

 

2. Zmienia się treść § 2 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

 „§ 2. Celem emisji obligacji jest sfinansowanie: 

1) planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych            

w Uchwale Budżetowej na rok 2012 w kwocie 6.171.689,52 zł, 

2) planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych           

w Uchwale Budżetowej na rok 2013 w kwocie 2.972.000 zł, 

3) planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych na rok 

2014, wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karczew, w kwocie 

4.319.569,27 zł,  

4) spłaty w roku 2012 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek      

w kwocie 2.137.310,48 zł, 

5) spłaty w roku 2013 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek     

w kwocie 1.400.000 zł, 

6) spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek    

w kwocie 1.891.430,73 zł.” 

 

 3. Zmienia się treść § 3 ust. 1 oraz ust. 2 uchwały, które otrzymują brzmienie: 

  „§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

1) seria A12 o wartości 1.596.000 zł 

2) seria B12 o wartości 500.000 zł 

3) seria C12 o wartości 1.596.000 zł 

4) seria D12 o wartości 400.000 zł 

5) seria E12 o wartości 717.000 zł 



6) seria F12 o wartości 1.600.000 zł 

7) seria G12 o wartości 300.000 zł 

8) seria H12 o wartości 1.600.000 zł 

9) seria A13 o wartości 1.400.000 zł 

10) seria B13 o wartości 1.000.000 zł 

11) seria C13 o wartości 1.000.000 zł 

12) seria D13 o wartości 972.000 zł 

13) seria A14 o wartości 1.611.000 zł 

14) seria B14 o wartości 600.000 zł 

15) seria C14 o wartości 1.000.000 zł 

16) seria D14 o wartości 1.400.000 zł 

17) seria E14 o wartości 1.600.000 zł 

2. Emisja obligacji serii A12, B12, C12, D12, E12, F12, G12, H12 nastąpi w 2012 r., serii 

A13, B13, C13, D13 w 2013 r. a serii A14, B14, C14, D14, E14 w 2014 roku.” 

  

4. Zmienia się treść § 4 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:  

1) 5 lat od daty emisji obligacji serii A12 

2) 6 lat od daty emisji obligacji serii C12  

3) 7 lat od daty emisji obligacji serii B12, D12, E12, B13 

4) 8 lat od daty emisji obligacji serii F12, C13 

5) 9 lat od daty emisji obligacji serii H12, A13, D13, A14, C14 

6) 10 lat od daty emisji obligacji serii G12, B14, D14 

7) 11 lat od daty emisji obligacji serii E14”  

 

5. Zmienia się treść § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną 

pokryte z dochodów własnych Gminy Karczew w latach 2013-2025.” 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 

W związku z przeniesieniem planowanej sprzedaży obiektu Traktoroexport na lata 

przyszłe i zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży pozostałych gruntów w 2013 

roku oraz przeniesieniem planowanych dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 4.000.000 

zł z 2014 na 2015 rok, konieczne jest zwiększenie kwoty planowanych przychodów z tytułu 

emisji obligacji komunalnych w latach 2013-2014 o kwotę 6.972.000 zł (zwiększenie liczby 

wyemitowanych serii obligacji) z przeznaczeniem na sfinansowanie powstałego deficytu 

budżetu związanego z realizacją wydatków przewidzianych w Uchwale Budżetowej na 2013 

rok (zwiększenie emisji w 2013 roku o kwotę 2.972.000 zł) oraz Wieloletniej Prognozie 

Finansowej w 2014 roku (zwiększenie emisji w 2014 roku  o kwotę 4.000.000 zł). 

 

 

 

        Przewodniczący Rady 

            Tadeusz Marton 

  


