
Uchwała Nr XXXVII/813/01
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 marca 2001 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 roku 
Dz.U. Nr 13 poz. 74; zmiany: Dz.U. Nr 58 poz. 261, Dz.U. Nr 106 poz. 496, Dz.U. Nr 132 poz. 622; z 1997 r.: Dz.U. Nr 9 poz. 
43, Dz.U. Nr 123 poz. 775, Dz.U. Nr 107 poz. 686, Dz. U. Nr 113 poz. 734, Dz.U. Nr 106 poz. 679; z 1998 r.: Dz.U. Nr 155 poz. 
1014, Dz.U. Nr 162 poz. 1126; z 2000 r.: Dz. U. Nr 26 poz.306, Dz. U. Nr 48 poz.552, Dz. U. Nr 62 poz. 718, Dz. U. Nr 91 poz. 
1009, Dz. U. Nr 95 poz. 1041) oraz art.2 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. Nr 83 poz. 420, 
sprost. Dz. U. Nr 118 poz. 574, zmiany z 1997 r.: Dz. U. Nr 118 poz. 754, Dz. U. Nr 88 poz. 554, z 1998 r.: Dz. U. Nr 106 poz. 
668, z 2000 r.: Dz. U. Nr 60 poz. 702, Dz. U. Nr 94 poz. 1037)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Emituje się obligacje ośmioletnie Gminy Miasto Szczecin o zmiennej stopie procentowej na kwotę 15.000.000 zł 
(piętnaście milionów złotych), o terminie wykupu 15 czerwca 2009 r. 

2. Ustala się nominał obligacji w wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). 
3. Obligacje są na okaziciela. 
4. Emisja obligacji nastąpi w 2001 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 2001 rok, w szczególności zadań inwestycyjnych z zakresu transportu i gospodarki mieszkaniowej. 

2. Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych 
dochodach Gminy Miasto Szczecin w 2001 roku. 

§ 4

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

2. Szczegółowy sposób wyliczenia stawki bazowej, stopy procentowej oraz wysokość należnych odsetek określi Zarząd. 
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 Zarząd. 
5. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie podlegają oprocentowaniu. 

§ 5

1. Wykup obligacji następować będzie:
1.1.z dochodów przekraczających wydatki finansowane ze źródeł pozakredytowych,
1.2.przychodów nie pochodzących z emisji obligacji
1.3.nadwyżek budżetowych. 

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. ( Dz.U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami). 
3. Wydatki związane z przygotowaniem i organizacją emisji obligacji zostaną pokryte z budżetu miasta na 2001 rok. 

§ 7



Udziela się Zarządowi 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 Zarządowi Miasta.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


