
PRoJEKT
Uchrvała Nr /. ..........l20I9

Rady Grniny Tarnow Opolski

z dnla 1Ą maja 2019 r.

rv sprarvie emisji obligacji komunalnych

Na Podstawie art. 18 ust, 2 pkt. 9 lit. b ustawy zdnia 8 nrarca 1990 r. o satnorządzie gminrlyrlr (tj, Dz, U.
z2019 r. PoZ, 506), ar1. 89 rrst. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansaclr publiczrlych (tj. Dz.lJ. z2Ot9 r.
poz.869)orazalt,2pkt5iart,33 pkt2ustawyzdnia l5 stycznia2015r. o obligacjach(U.Dz,|.).z2O1Br.
poz. 483) Rada Gnriny Tarnów Opolski ltclr,"vala, co następuje:

§ 1. 1. Gtlina Tarllów Opolski wyenritr-rje obligacje kolnunalne w łącznej liczbię l 800 sztuk (słorvnie: jeden
tYsiąc osiemset sztuk) o lvartoŚci llominalnej 1 000,00 zł (słolvrrie:jeden tysiąc złotych) każda, tla łączttą
kwotę 1 800 000,00 zł ( słor.r,nie: jeden Irrilion osiemset tysięcy złotych).
2, Obligacje wyetnitorł,alle zostal]ą rv 2 (słolvnie: dwóch) seriacll w 20i9 roku;

Seria Al9 Ila l<rvotę 1 000 000,00 zł

Seria B 19 na kwotę 800 000,00 zł

3. cena ernisyjna obligacji każdej selii będzie równa wallości nominalnej.
4, Enritowane obligacje będą obligacjarni na okaziciela,
5. Ernisja nastąpi popvez propozycję nabycia skierolvaną clo incll,widualnyoh adresatórł, rv liczbienlniejszej
niz 150, w trybie ofefty lliepublicznej.
6. Enritowalle obligacje llie będą zabezpieczone.
7. E,rnitowarle obligacje riie będą posiadały tbrrrly dokunrentu.

§ 2. Sroctki uzYskatte z emisji obligacji zostallą pfzęznaczo|re na pokrycie plarrowanego deficytu, tvynikającego
z irlwestycji i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

§ 3, WYdatki zrviązane z organizacją enlisji bęclą pokryte z clochodór,v rvłasnych Gmirry Tarnów opolsl<i.

§ 4, WYdatkizwiązane z rvYkuPenr obligacji ir.vypłatą oclsetek od obligacji zostaną pokry,te z dochoclólv Gllliny
TarIrór,v Opolski.

§ 5. l. Obligacje Zostaną wyktrpione przez Gnrinę Tarnór,v Opolski w rrastęprrjących termillach:- obligacje serii A19 po upływie 8 lat ocl daty emisji,
- obligacje serii B l9 po upłyrvie 9 lat od daty emisji.
2. JeŻeli tęrtrrilr r,vYkupu obligacji ol<reślorly w ust, l przl,paclttie tta sobotę lrrb dzier1

tlstawowo wolnY od Pl'acy, wykup obligacji nastąpi w llajbliższytlr dniu roboczym.
3. WYktrP obligacji następować będzie lvedłrrg ich warrości r-rorrlir-ralIrej,



4, DoPuszcza się rlabYcie Przez Gmirlę Tartlórv Opolski obligacji dowolnej serii przecl tert-lrineIn wykupu w celu
ich ltmorzenia.
5. Termirr i tryb unrorzenia określi Wójt Grniny Tarnów opolski.

§ 6, 0,OProcentowanie obligacji będzie zmienne, ustalone przed rozpoczęciem każdego półrocznego
(6 - llriesięcznego) okrestl odset.kolvego, jako starvka bazowa WIBOR 6M ustalana na podstawie notowania na
dlł'a dIli robocze Przed rozPoczęcienl danego okresu odsetkowego, powiększona o lnarzę dla inwestorów.
2,OProcentowanie rł'YPłaca się w okresach półroczrrych (6 - rniesięczrryclr) liczonych od daty enrisji,
w nastęPllYln dniLt roboczYm Po rrpływie okresu odsetkowego, co określone zostanie rv propozycji nabycia
obligacji, Jezeli termin wypłaty przypaclnie w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata
oProcentowania nastąPi w Pierrvszyln dniu roboczyIn przypadającym po drritr wolrlyln od pracy.
3. Obligacje nie będą oprocento\,vane poczynając od dnia wykupu.

§ 7, WYkonanie uchwałY Powier:la się Wójtor.vi Gminy Tarnów Opolski, który jest tlpowazniony do clokonylvarria
czYnnoŚci związanYch Z Przlgollowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnierria świadczeń
wynikających z obIigacji.

§ 8. Uchrvała wchodzi w zycie z chrietn podjęcia.



UzAsADNlENlE

Niniejsza uchwała stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchomienia
emisji obligacji komunalnych, określając wielkość emisji (zgodną z Wieloletnią Prognozą Finansową),
podział na serie, terminy wykupu, sposób emisji warunki oprocentowania.

W związku z istotną zmianą przepisów w trybie emisjiobligacji , które wchodzą w życie 1 lipca
2019 roku, nie będzie możliwe wypuszczenie tych papierów wartościowych w dotychczasowy sposób.

Wprowadzone modyfikacje dotyczą miedzy innymi:

a) obowiązku zarejestrowania wszystkich emitowanych w Polsce obligacji w depozycie
ProwadzonYm prze Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych ( od 1 lipca br. ewidencja
obligacji nie będzie już mogła być prowadzona bank w dotr/chczasowym trybie). Brak
przekazania danych jest obwarowany sankcją maksymalnie w kwocie 2,000,000 zł.

b) obowiązku Powołania agenta emisji, który będzie odpowiadał za zgodność z prawem
dzialań emitenta związanych z przeprowadzeniem emisji. Agerltem emisji może być biuro
maklerskie lub bank powierniczy,

WiąŻe się to z wYŻszymi kosztami tego sposobu finansowania, a także znaczącymi sankcjami
w PrzYPadku naruszenia przepisów, Nie są jeszcze do końca znane wszystkie zmiany, ponieważ jedna
z uchwał jest jeszcze w trakcie opracowania. W związku z tym chcemy zdążać z emisją obligacji do
końca czerwca br.




