
Projekt 

 

  UCHWAŁA Nr  …………… 

               RADY MIASTA MILANÓWKA  

 z dnia …grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 522/LXIII/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie emisji obligacji 

komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

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

U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 

stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje:  

§ 1. 

 

W uchwale Nr 522/LXIII/22 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 

Miasta Milanówka oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu.” 

 

 2)   §3 otrzymuje brzmienie: 

„§3 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:  

 

1) seria A23: 2.800 obligacji o wartości 2.800.000 zł; 

2) seria B23: 2.800 obligacji o wartości 2.800.000 zł; 

3) seria C23: 2 800 obligacji o wartości 2.800.000 zł; 

4) seria D23: 3.300 obligacji o wartości 3.300.000 zł;  

5) seria E23: 1.800 obligacji o wartości 1.800.000 zł;  

6) seria F23:  500 obligacji o wartości 500.000 zł. 

2. Emisja obligacji serii A23, B23, C23, D23, E23, F23 zostanie przeprowadzona w 2023 roku. 

3. Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej.  

4. Wydatki i rozchody związane z przeprowadzeniem emisji, wykupem obligacji i wypłatą 

oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych budżetu Miasta Milanówek w latach 2023 - 

2035.”  

 

3)      § 4.1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.1 Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:  

 

1) obligacje serii A23 zostaną wykupione w 2030 r. 

2) obligacje serii B23 zostaną wykupione w 2031 r. 

3) obligacje serii C23 zostaną wykupione w 2032 r. 

4) obligacje serii D23 zostaną wykupione w 2033 r. 

5) obligacje serii E23 zostaną wykupione w 2034 r. 

6) obligacje serii F23 zostaną wykupione w 2035 r.” 



    § 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

   § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.    

                                                                                                               Przewodniczący 

                   Rady Miasta Milanówka  

                                                                          Piotr Napłoszek 

  



UZASADNIENIE 

 

Obligacje zaplanowane do wykupu w roku 2022 w wysokości 14.000.000 zł Rada Miasta Milanówka 

Uchwałą nr 589/LXXV/22 z dnia 30 listopada 2022 roku r. zdjęła z planu przychodów w 2022 roku 

dlatego proponuje się przeniesienie wykup tych obligacji na rok 2023 Dotyczy to obligacji 

wyemitowanych przez bank SGB Bank S.A.  

W związku z tym niezbędna jest zmiana uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta 

Milanówka oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, a następnie zgoda banku na wydłużenie 

czasu wykupu obligacji.  

 

 


