UCHWAŁA NR XLIV/247/2018
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z DNIA 28 SIERPNIA 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLI/ 235/ 2018 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 29 maja
2018r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z póź. zm. ), art. 2 pkt. 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15
stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 435) oraz art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada
Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje :
§1
Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach
półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem, że pierwszy okres odsetkowy
może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa
dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień
ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym
przypadającym po tym dniu.
5. Spłata odsetek od obligacji następować będzie z dochodów własnych Powiatu
Sztumskiego.
§2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Powiat, jako jednostka samorządu terytorialnego, na podstawie art. 89 ustawy o finansach
publicznych i art. 2 ustawy o obligacjach, ma możliwość emisji obligacji.
Decyzja w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zgodnie
z art 12 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym należy do
kompetencji Rady Powiatu.

