
  UCHWAŁA Nr  ……….. 

         RADY MIASTA MILANÓWKA  

 z dnia  …stycznia 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 89 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 

ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) 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, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1)  § 3 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:  

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

1) Seria A17 o wartości 1.000.000 zł, 

2) Seria B17 o wartości 1.000.000 zł 

3) Seria C17 o wartości 1.000.000 zł 

4) Seria D17 o wartości 2.000.000 zł 

5) Seria E17 o wartości 1.000.000 zł 

6) Seria A18 o wartości 1.000.000 zł 

7) Seria B18 o wartości 1.000.000 zł 

2. Emisja obligacji A17, B17, C17, D17 i E17 zostanie przeprowadzona w roku 2017, 

emisja obligacji A18 i B18 zostanie przeprowadzona w roku 2018.” 

2)  § 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 C17 zostaną wykupione w 2021 r., 

4) obligacje serii D17 zostaną wykupione w 2022 r., 

5) obligacje serii E17 zostaną wykupione w 2023 r., 

6) obligacje serii A18 zostaną wykupione w 2023 r., 

7) obligacje serii B18 zostaną wykupione w 2024 r.” 



 

 

3)  § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów 

własnych Miasta Milanówka w latach 2017-2024. 

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

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

2019-2024.” 

 

    § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

   § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.    

    

                                                                                                Przewodnicząca 

                   Rady Miasta Milanówka  

                                                                        mgr Małgorzata Trębińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Z powodu rezygnacji emisji obligacji komunalnych w 2016 roku przez Miasto Milanówek w 

kwocie 3.000.000 zł oraz mając na uwadze zapisy uchwały budżetowej na 2017 rok równolegle 

dokonuje się odpowiednich zmian w Uchwale Nr 129/XVII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 

31 marca 2016 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Milanówka oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 


