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Uchwała Nr VI / 51 /2019 

Rady Powiatu Stalowowolskiego  

z dnia 27 marca 2019 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji 

 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku,  poz. 2077 z późn. zm.), 

art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku ustawy o obligacjach (t. j. Dz.U. 

z 2018 roku, poz.483 z późn. zm.),  

             

Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. § 2 uchwały Nr XXXIII/244/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 listopada 

2017 roku w sprawie emisji obligacji otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Celem emisji obligacji jest finansowanie planowanego w latach 2017 – 2019 deficytu 

budżetu powiatu wynikającego z konieczności poniesienia wydatków związanych z 

finansowaniem inwestycji, w szczególności w zakresie infrastruktury drogowej, informatyki, 

ochrony zdrowia i modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej oraz spłatą 

wcześniej zaciągniętych zobowiązań.” 

 

 

§ 2. § 3 ust.1 uchwały Nr XXXIII/244/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 

listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji otrzymuje brzmienie: 

„ § 3.1.Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

  1)seria L17  o wartości    500 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku, 

  2)seria M17 o wartości 1 500 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku, 

  3)seria N17  o wartości     810 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2017 roku, 

  4)seria A18  o wartości  1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

  5)seria B18  o wartości  1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

  6)seria C18   o wartości  1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

  7)seria D18  o wartości  1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

  8)seria E18  o wartości  1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

  9)seria F18   o wartości  1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

10)seria G18 o wartości 1 500 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

11)seria H18 o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

12)seria I18   o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

13)seria J18   o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 31 grudnia 2018 roku, 

14)seria A19  o wartości 1 500 000,- zł, nie później niż do 30 czerwca 2019 roku, 

15)seria B19 o wartości  2 325 000,- zł, nie później niż do 30 czerwca 2019 roku, 

16)seria C19  o wartości 1 000 000,- zł, nie później niż do 30 czerwca 2019 roku, 

17)seria D19  o wartości 2 500 000,- zł, nie później niż do 30 czerwca 2019 roku. 

 

§ 2. § 4 ust.1 uchwały Nr XXXIII/244/2017 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 29 

listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji otrzymuje brzmienie: 

„§ 4.1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 

1)seria L17 o wartości    500 000,- zł, zostaną wykupione w 2029 roku,  

2)seria M17 o wartości 1 500 000,- zł, zostaną wykupione w 2030 roku,  

3)seria N17 o wartości     810 000,- zł, zostaną wykupione w 2031 roku,  

4)seria A18 o wartości   1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2022 roku,  
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5)seria B18 o wartości   1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2023 roku,  

6)seria C18 o wartości   1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2024 roku,  

7)seria D18 o wartości   1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2025 roku,  

8)seria E18 o wartości   1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2026 roku,  

9)seria F18 o wartości   1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2027 roku,  

10)seria G18 o wartości 1 500 000,- zł, zostaną wykupione w 2028 roku,  

11)seria H18 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2029 roku,  

12)seria I18 o wartości  1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2030 roku,  

13)seria J18 o wartości  1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2031 roku,  

14)seria A19 o wartości 1 500 000,- zł, zostaną wykupione w 2031 roku,  

15)seria B19 o wartości 2 325 000,- zł, zostaną wykupione w 2032 roku,  

16)seria C19 o wartości 1 000 000,- zł, zostaną wykupione w 2032 roku,  

17)seria D19 o wartości 2 500 000,- zł, zostaną wykupione w 2033 roku. 

 

 

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr III / 21 / 2018 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 grudnia 

2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji.  

 

§ 4. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

Ryszard Andres 

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 


