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UCHWAŁA NR XLII/351/2022 

RADY POWIATU W STARACHOWICACH 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

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

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz.U.2022, poz.528), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.2021, poz.305 z późn. zm.), art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.  
o obligacjach (tj. Dz.U.2022, poz. 454), Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Powiat Starachowicki wyemituje 8.550 (słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt ) sztuk obligacji 
o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 8.550.000,00 PLN 
(słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata. 

3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela. 

4. Obligacje nie będą zabezpieczone. 

§ 2. Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu 
emisji obligacji. 

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

a) Seria A22 o wartości 1.200.000,00 zł, 

b) Seria B22 o wartości 1.500.000,00 zł, 

c) Seria C22 o wartości 1.980.000,00 zł, 

d) Seria D22 o wartości 2.000.000,00 zł, 

e) Seria E22 o wartości 1.870.000,00 zł. 

2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 r. 

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. 

4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu. 

§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:  

a) obligacje serii A22 zostaną wykupione w 2024 r., 

b) obligacje serii B22 zostaną wykupione w 2025 r., 

c) obligacje serii C22 zostaną wykupione w 2026 r., 

d) obligacje serii D22 zostaną wykupione w 2027 r., 

e) obligacje serii E22 zostaną wykupione w 2028 r. 

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. 

3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od 
pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 

4. Dopuszcza się nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich 
umorzenia. 

§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych 
liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście 
miesięcy. 

2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze 
przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę. 
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3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego. 

4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo 
wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 

§ 6. 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu 
Starachowickiego w latach 2022-2028. 

2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu 
Starachowickiego w latach 2024-2028. 

§ 7. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Starachowicach do: 

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

b) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji, 

c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Starachowicach. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Bożena Wrona 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednostki 
samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i 
kredytów.  

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji 
komunalnych. Określa ogólne warunki emisji, tj. wielkość emisji, podział na serie, terminy wykupu 
poszczególnych serii oraz cel emisji.  

Emisja nowych obligacji ma na celu pozyskanie środków pieniężnych na wcześniejszą spłatę  zaciągniętych 
w latach 2010-2011 zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w Banku Nordea Bank Polska S.A. 
obecnie PKO Bank Polski S.A. (wartość wyemitowanych obligacji to 10.600.000,00 zł pozostało do wykupu 
8.550.000,00 zł). Bank PKO BP S.A. złożył wstępną ofertę przeprowadzenia emisji obligacji Powiatu, 
zgodnie z którą obniżeniu ulegnie wysokość marży ponad stawkę WIBOR6M. Wykup poszczególnych serii 
obligacji nie ulegnie zmianie i nastąpi zgodnie z obowiązującym harmonogramem wykupu, tj. w latach 
2024-2028. 

Przeprowadzenie emisji obligacji spełnia warunki określone w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach 
publicznych, tj. zaciągnięcie nowego zobowiązania obniża łączny koszt obsługi długu w całym okresie 
spłaty. 

W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.  
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Wyniki głosowania 

Głosowano w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 8 

Wyniki imienne: 

ZA (10) 

Piotr Ambroszczyk, Piotr Babicki, Paweł Brzozowski, Dariusz Dąbrowski, Ryszard Nowak, Jarosław Olech, 

Jan Pocheć, Sławomir 

Rymarczyk, Stanisław Wojtan, Bożena Wrona 

WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) 

Danuta Krępa, Agnieszka Kuś, Krzysztof Serwicki 

NIEOBECNI (8) 

Przemysław Czaja, Joanna Główka, Marek Maciukajć, Maria Salwa, Robert Sowula, Dariusz Stachowicz, 

Mirosław 

Wojciechowski, Izabela Wrona 

Głosowanie zakończono w dniu: 28 czerwca 2022, o godz. 12:41 
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