
        

Uchwała Nr XVIII/126/2011 
Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 28 grudnia 2011 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania    
i wykupu  

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.); art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia         
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz art.2    
pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 
z późn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 
 

§ 1. 
 

W Uchwale Nr VIII/39/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu, wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

1) seria C11 na kwotę 500.000,00 PLN, 
2) seria D11 na kwotę 1.700.000,00 PLN, 
3) seria E11 na kwotę 2.000.000,00 PLN, 
4) seria F11 na kwotę 800.000,00 PLN, 
5) seria G11 na kwotę 1.000.000,00 PLN, 
6) seria H11 na kwotę 1.000.000,00 PLN, 
7) seria A12 na kwotę 2.000.000,00 PLN.” 

2) w § 1 dodaje się ust. 5 o treści: 
„5. Emisja obligacji serii C11, D11, E11, F11, G11, H11 nastąpi w 2011 r. a obligacji serii 
A12 w 2012 roku.” 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2 „Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego           
w 2011 oraz w 2012 roku związanego z wydatkami majątkowymi oraz spłatę wcześniej 
zaciągniętych zobowiązań”. 

4) w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykup obligacji nastąpi po upływie: 

a) 9 lat od daty emisji obligacji serii C11, 
b) 10 lat od daty emisji obligacji serii D11, 
c) 10 lat od daty emisji obligacji serii E11, 
d) 11 lat od daty emisji obligacji serii F11, 
e) 11 lat od daty emisji obligacji serii G11, 
f) 11 lat od daty emisji obligacji serii H11 
g) 10 lat od daty emisji obligacji serii A12”. 

 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          


