UCHWAŁA NR XIII/208/19
RADY MIASTA OLSZTYNA
z dnia 30 września 2019 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 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1696), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 2245) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r.
o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 483, 1572), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/137/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 1:
1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Miasto Olsztyn wyemituje obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 80.600 (osiemdziesiąt
tysięcy sześćset) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę
80.600.000,00 PLN (osiemdziesiąt milionów sześćset tysięcy złotych).
2. Obligacje wyemitowane zostaną w 2019 roku w 11 (jedenastu) seriach.”.
2. W § 3 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Obligacje mogą zostać wprowadzone do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym.”.
3. W § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Oprocentowanie ustala się i będzie wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji,
z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy. Odsetki od obligacji
będą naliczane od wartości nominalnej. Odsetki za dany okres odsetkowy będą wypłacane w pierwszym dniu
następnego okresu odsetkowego, a odsetki za ostatni okres odsetkowy będą wypłacane w dacie wykupu.”.
4. § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do:
a) zawarcia umowy z organizatorem emisji obligacji,
b) zawarcia umowy z agentem emisji w celu rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku,
c) zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do prowadzenia ewidencji, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, tj. z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych,
d) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
e) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji,
f) podjęcia decyzji o wprowadzeniu obligacji do zorganizowanego systemu obrotu na rynku regulowanym.”.
5. Załącznik, o którym mowa w § 1 ust. 3 uchwały zmienianej, otrzymuje brzmienie jak Załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
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Załącznik
Do Uchwały nr XIII/208/19
Rady Miasta Olsztyna
z dnia 30 września 2019 r.
Szczegółowe warunki emisji obligacji
Numer serii
A19
B19
C19
D19
E19
F19
G19
H19
I19
J19
K19

Kwota emisji (PLN)
3.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.600.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
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Termin wykupu
2024 rok
2028 rok
2029 rok
2030 rok
2031 rok
2032 rok
2033 rok
2034 rok
2035 rok
2036 rok
2037 rok
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