RADA M IAST A MARKI
A I. J. Pitsudskiego 95
05-270 MARKI
tel. (0-22) 781-10 -03
Fax

781-13-78

uio]. Mazowieckie

Uchwala Nr XXX/218/2012
Rady Miasta Marki

z dnia 26 wrzesnia 2012 roku
w sprawie emisji obligacji komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pozniejszymi zmianami), art.
89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z pozniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt 2 i art.
9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 0 obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr
120, poz. 1300 z pozniejszymi zmianami), Rada Miasta Marki uchwala co nastepuje:

§1

o

1. Miasto Marki wyemituje 9.300 (slownie: dziewiec tysiecy trzysta) obligacji 0 wartosci
nominalnej 1.000 zl (slownie: jeden tysiac zlotych) kazda na laczna kwote 9.300.000 zl
(slownie: dziewiec milion6w trzysta tysiecy zlotych),
2. Emisja obligacji nastapi poprzez propozycje nabycia skierowana do indywidualnych
adresat6w, w liczbie mniejszej niz 100 os6b.
3. Obligacje beda obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie beda posiadaly formy dokumentu.
5. Obligacje nie beda zabezpieczone.

§2

o

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie w 2012 r. deficytu Miasta Marki wynikajacego z
koniecznosci sfinansowania zadan inwestycyjnych zwiazanych z budowa i remontem dr6g
oraz budowa infrastruktury komunalnej, kanalizacyjnej, oswiatowej i sportowej na terenie
Miasta Marki oraz splata wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu emisji obligacji
komunalnych.
§3

1. Obligacje zostana wyemitowane w nastepujacych seriach:
1) seria A12 0 wartosci 4.000.000 zl,
2) seria B12 0 wartosci 3.100.000 zl,
3) seria C12 0 wartosci 1.400.000 zl,
4) seria D12 0 wartosci 800.000 zl,
2. Emisja obligacji nastapi w 2012 r.
3. Cena emisyjna obligacji bedzie r6wna wartosci nominalnej.
4. Wydatki zwiazane z przeprowadzeniem emisji zostana pokryte z dochod6w wlasnych
Miasta Marki.

§4
1. Wykup obligacji nastapi po uplywie:
1) 5 lat od daty emisji obligacji serii A12
2) 8 lat od daty emisji obligacji serii B12 i C12,
3) 9lat od daty emisji obligacji serii D12
2. Obligacje zostana wykupione wedlug wartosci nominalnej.
3. Jezeli data wykupu obligacji okreslona w ust. 1 przypadnie na sobote lub dzien ustawowo
wolny od pracy, wykup nastapi w najblizszym dniu roboczym.
§5
1. Oprocentowanie obligacji nalicza sie od wartosci nominalnej i wyplaca w okresach
polrocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji bedzie zmienne, r6wne stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa
dni robocze przed rozpoczeciem okresu odsetkowego, powiekszonej 0 marze nie wyzsza
niz 2,00%.
3. Oprocentowanie wyplaca sie w nastepnyrn dniu po uplywie okresu odsetkowego.
4. Jezeli termin wyplaty oprocentowania okreslony w ust. 3 przypadnie na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, wyplata oprocentowania nastapi w najblizszym dniu
roboczym.
5. Obligacje nie beda oprocentowane poczynajac od daty wykupu.

§6
Wydatki zwiazane z wykupem obligacji i wyplata oprocentowania zostana pokryte z
dochod6w wlasnych Miasta Marki w latach 2013-2021.

§7
Upowaznia sie Burmistrza Miasta Marki do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, kt6remu zostana powierzone czynnosci zwiazane ze
zbywaniem i wykupem obligacji oraz wyplata oprocentowania,
b) dokonywania wszelkich czynnosci zwiazanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
emisji obligacji,
c) wypelnienia swiadczen wynikajacych z obligacji.

§8
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.

§9
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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