Projekt

Uchwała Nr …./2021
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia …….. 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII.332.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca
2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
zmienionej uchwałą Nr XXXI.417.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. i uchwałą Nr
XXXVII.484.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236,
1535, 1773) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1208, Dz. U. z 2021 r. poz.187, 2140 ) Rada Gminy
Nadarzyn uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII.332.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zmienionej uchwałą Nr XXXI.417.2020 z dnia 23
grudnia 2020 r. i uchwałą Nr XXXVII.484.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. zmienia się treść § 2 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Celem emisji w 2021 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 6 800 000,00
zł ”
2. dodaje się w § 2 ust.3, który otrzymuje brzmienie:
„Celem emisji w 2022 r. jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji w kwocie 7 412 388,00
zł oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 387 612,00 zł.”
3. zmienia się treść § 3 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) Seria A20 o wartości 3.300.000 zł,
2) Seria B20 o wartości 3.300.000 zł,
3) Seria B21 o wartości 3.400.000 zł,
4) Seria C21 o wartości 3.400.000 zł,
5) Seria A22 o wartości 5.000.000 zł
6) Seria D22 o wartości 3.400.000 zł,
7) Seria E22 o wartości 3.400.000 zł.”
4. zmienia się treść § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Emisja obligacji serii A20, B20 zostanie przeprowadzona w 2020 roku. Emisja obligacji serii
B21, C21 zostanie przeprowadzona w 2021 roku. Emisja obligacji serii A22, D22, E22 zostanie
przeprowadzona w 2022 roku. ”

5. zmieni się treść § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1)w 2027 r. zostaną wykupione obligacje serii A20, B20,
2)w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii A22, B21,
3)w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii C21, D22,
4)w 2030 r. zostaną wykupione obligacje serii E22.”

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

