
UCHWAŁA NR I X / 84/2019 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 października 2019

Zmieniająca uchwalę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i 
wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o 
samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 506 t.j. z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 
pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 869 j.t. z 
późn. zm.) art. 2 pkt 2, art.28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r o obligacjach ( Dz.U z 
2001 rok nr 120, poz. 1300 z późn. zm), oraz art. 109 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r o 
obligacjach (Dz.U z 2018 r. poz. 483).

uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XX/151/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 31 stycznia 2013 
roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, dokonuje 
się następujących zmian:

1. zmienia się treść § 3 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
Wydatki i rozchody związane z:
a) przeprowadzeniem emisji
b) wykupem
c) wypłatę oprocentowania
zostaną pokryte z dochodów budżetu Gminy Czernikowo w latach 2013-2028

2. zmienia się treść § 5 ust.l, który otrzymuje brzmienie:
Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
a) obligacje serii A l3 - w 2026 roku
b) obligacje serii B13 - w 2027 roku
c) obligacje serii C l3 - w 2028 roku
d) obligacje serii D l3 - w 2023 roku
e) obligacje serii E13 - w 2024 roku
f) obligacje serii A l4 - w 2024 roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zmiana uchwały Rady Gminy Czernikowo stanowi formalny początek i podstawę prawną 
procedury restrukturyzacji zadłużenia gminy.
Zgodnie z ustawą o obligacjach można zmienić termin wykupu wszystkich obligacji danej serii. 
Kwota zadłużenia nie ulega zmianie. Rekomendowana forma restrukturyzacji zadłużenia spowoduje 
wydłużenie okresu spłaty istniejących zobowiązań do roku 2028, co pozwoli rozłożyć obciążenia 
związane z rozchodami równomiernie na kolejne lata budżetowe.
Gmina w porozumieniu z bankiem dokonuje przesunięcia wykupu 3 serii obligacji o 6 lat:
a) Seria A13 o wartości 1,5 min zł, pierwotny termin wykupu 2020 r., nowy termin wykupu 2026 r.
b) Seria B13 o wartości 1,0 min zł, pierwotny termin wykupu 2021 r., nowy termin wykupu 2027 r.
c) Seria C13 o wartości 2,0 min zł, pierwotny termin wykupu 2022 r., nowy termin wykupu 2028 r.
Dzięki takim przesunięciom gmina odblokuje zdolności inwestycyjne i nie będzie istotnych 
przeciwskazań do pozyskania nowego finansowania. Zmiana harmonogramu wykupu obligacji ma na 
celu poprawę wartości wskaźnika obsługi zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
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