
UCHWAŁA Nr 348/XLIII/21 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 

zmieniająca uchwałę 129/XVII/16 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 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 

15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1208, z 2021 roku poz. 187) Rada 

Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

W uchwale Nr 129/XVII/16 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych 

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

uchwałą nr 235/XXIX/17 z dnia 26 stycznia 2017 roku, uchwałą nr 388/XLII/18 z dnia 15 lutego 

2018 roku oraz uchwałą nr 211/XXIII/20 z dnia 4 maja 2020 roku wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

 „§ 4 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:  

1) obligacje serii A17 zostaną wykupione w 2019 r.,  

2) obligacje serii B17 zostaną wykupione w 2020 r.,  

3) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2025 r.,  

4) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2025 r.,  

5) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2026 r.,  

6) obligacje serii C18 zostaną wykupione w 2026 r.,  

7) obligacje serii D18 zostaną wykupione w 2024 r.”  

2) § 6 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych 

Miasta Milanówka w latach 2017-2026.  

2. Wydatki związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta 

Milanówka lub przychodów z tytułu zaciąganych kredytów lub emisji obligacji w latach 2019-

2020 i 2024-2026”.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.  

 

Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

 

Witold Mossakowski 



 

UZASADNIENIE 

Aby spełnić wymogi ustawy o finansach publicznych dotyczące indywidualnego wskaźnika 

spłaty zadłużenia w Uchwale Nr 307/XXXIX/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 30 grudnia 2020 

roku w sprawie WPF Miasta Milanówka na lata 2021 - 2036 założono zmianę terminu wykupu 

obligacji.  

Obligacje zaplanowane do wykupu w latach 2022 i 2023 przeniesiono na lata 2025 i 2026. 

Dotyczy to obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP.  

Otóż zamiast wykupu obligacji serii D17 w kwocie 2 000 000 zł w 2022 roku proponuje się 

wykup w 2025 roku oraz zamiast wykupu obligacji serii B18 i C18 w łącznej kwocie  

2 000 000 zł w 2023 roku proponuje się wykup w 2026 roku.  

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. 


