
Uchwała Nr XXXIII/229 /2014 

Rady Gminy w Czernikowie 

z dnia 10 czerwca 2014r 

w sprawie; emisji obligacji komunalnych Gminy Czernikowo oraz określenia zasad i ich zbywania, 

nabywania i wykupu 

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

/ tekst jednolity z 2013r, Dz. U. poz.594 ze zmianami / art.89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 r. ,  Dz. U. poz.885 ze zmianami / oraz art.2 pkt 

2 art.5a ust.l, art.9 pkt 3 , art.28 ust.l ustawy z dnia 29 czerwca 1995r o obligacjach / tekst jednolity 

z 2001r., Dz. U. Nr 120 poz.1300 ze zmianami / 

uchwala się co następuje; 

§ 1  

Paragraf 2 otrzymuje brzmienie ; 

Emisja ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie inwestycji współfinansowanych środkami 

europejskimi i pozostałych inwestycji ujętych w budżecie Gminy Czernikowo na rok 2014 w kwocie 

3.000.000 oraz w 2015r 600.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

  
 



Uzasadnienie 

Niniejsza uchwała Rady Gminy w Czernikowie jest formalnym początkiem i jednocześnie 

podstawą prawną do rozpoczęcia procedury emisji obligacji komunalnych w trybie oferty 

niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostki  

samorządu terytorialnego, na podstawie których samorząd otrzymuje od nabywców środki  

pieniężne , a samo zobowiązuje się do zapłaty obligatariuszom / nabywcom / odsetek oraz 

wykupu obligacji w określonym terminie. 

Gmina Czernikowo zamierza wyemitować obligacje w kwocie 3.600.000 z ł ,  które zostaną przeznaczone na 

sfinansowanie deficytu dotyczącego planowanych inwestycji. 

W 2014 planowana jest emisja obligacji w wysokości 3.000.000 z przeznaczeniem na wkład własny 

następujących zadań inwestycyjnych; 

1/ przebudowa ul. Wiśniowej, drogi Czernikowo, Jackowo- Bernardowo 1.500.000 

2/ modernizacja drogi w Czernikówku 400.000 

3/przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu ‘krok w przyszłość’ 127.000 

4/ modernizacja targowiska z parkingami 252.000 

5/ modernizacja chodników 150.000 

6/ założenie oświetlenia ulic; Świerkowej i Leśnej 70.000 

7/ opracowanie projektów inwestycyjnych 75.000 

8/ odbudowa świetlic; Witowąż, Osówka i Steklin 426.000 

oraz w 2015 z planuje się emisję obligacji w wysokości 600.000 zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań..

 

 

 

 

 

 

 


