
Uchwała Nr III/50/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 17 lutego 2003 r.

w sprawie piątej emisji obligacji Gminy Miasto Szczecin oraz określenia zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Emituje się obligacje dziesięcioletnie Gminy Miasto Szczecin o zmiennej stopie 
procentowej na kwotę 17.200.000 zł (siedemnaście milionów dwieście tysięcy złotych), o 
terminie wykupu w czerwcu 2013 r. 

2. Ustala się nominał obligacji w wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych).
3. Obligacje są na okaziciela.
4. Emisja obligacji nastąpi w 2003 roku po dniu wejścia w życie uchwały.

§ 2.

1. Obligacje mogą być nabywane przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz 
spółki nie posiadające osobowości prawnej.

2. Emisja obligacji może nastąpić przez proponowanie nabycia skierowane do 
indywidualnych adresatów w liczbie nie większej niż 300 osób.

§ 3.

1. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na realizację wydatków majątkowych 
ujętych w budżecie Miasta Szczecina na 2003 rok, w szczególności zadań inwestycyjnych 
z zakresu sfery komunalnej i społecznej.

2. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków nie 
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Miasto Szczecin w 2003 roku.

§ 4.

1. Obligacje, o których mowa w §1 oprocentowane są według stopy będącej sumą stawki 
bazowej opartej o rentowność 52 tygodniowych bonów skarbowych bądź też stawki 
WIBOR i marży stanowiącej premię dla inwestora.

2. Szczegółowy sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokość 
należnych odsetek określi Prezydent Miasta.

3. Odsetki od obligacji naliczane są od jej wartości nominalnej, w okresach rocznych.
4. Wykaz okresów odsetkowych oraz dni ustalenia praw z tytułu należności odsetkowych, 

dni wypłaty odsetek oraz ich wysokość i stopy procentowe określi Prezydent Miasta.
5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu.



§ 5.

1. Wykup obligacji następować będzie z dochodów budżetu miasta.
2. Wykup obligacji odbywa się według ich wartości nominalnej.
3. Wypłata odsetek następować będzie ze środków budżetu miasta.

§ 6.

1. Gmina Miasto Szczecin jako emitent zawrze z bankiem umowę o organizację emisji.
2. Bank – organizator wyłoniony zostanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 

ustawą o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 72, 
poz. 664, ze zm. z 2001r. Nr 76, poz. 813, Nr 113, poz. 1208, z 2002r. Nr 113, poz. 984, 
Nr 197, poz. 1661).

3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z 
budżetu miasta na 2003 rok.

§ 7.

Udziela się Prezydentowi Miasta upoważnienia do:
1. ustalenia – zależnie od warunków na rynkach kapitałowych – zgodnie z ustawą o 

obligacjach szczegółowych elementów jakie powinna zawierać obligacja,
2. dokonania wszystkich czynności związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i 

uruchomieniem emisji obligacji,
3. zawarcia umowy z bankiem lub konsorcjum bankowym wyłonionym w drodze 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację emisji.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


