Uchwała Nr Os.225.2018
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie wydania na wniosek Wójta Gminy Olszewo-Borki opinii o możliwości
wykupu przez Gminę Olszewo-Borki obligacji komunalnych.
Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 561),
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący – Członek Kolegium - Henryk Kiereś,
Członkowie:
– Członek Kolegium - Bożena Gawrychowska,
– Członek Kolegium - Elżbieta Dorota Głażewska,
uchwala, co następuje:
§ 1.
Gmina Olszewo-Borki ma możliwość wykupu obligacji komunalnych na łączną kwotę
4.000.000,00 zł, które zamierza wyemitować na warunkach wskazanych przez Radę
Gminy Olszewo-Borki w Uchwale Nr XLVI/298/18 z dnia 28 lutego 2018 roku w
sprawie emisji obligacji komunalnych.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej
Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Izby

Uzasadnienie

W dniu 12 kwietnia 2018r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wniosek Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 10 kwietnia 2018r. o wydanie opinii o
możliwości wykupu przez Gminę Olszewo-Borki obligacji komunalnych na łączną
kwotę 4.000.000,00 zł, które Gmina zamierza wyemitować na podstawie ww. uchwały
Rady Gminy Olszewo-Borki na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

Skład Orzekający zważył, co następuje:
Wymienioną wyżej uchwałą Rada Gminy Olszewo-Borki postanowiła, że Gmina
Olszewo-Borki wyemituje w 2018 roku 4.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej po
1.000,00 zł na łączną kwotę 4.000.000,00 zł. Propozycje nabycia obligacji skierowane
będą do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 150 osób.
Według wymienionej uchwały, emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na
finansowanie planowanego deficytu budżetu.
Jako źródło dochodów, z których zostaną pokryte wydatki związane z wykupem
obligacji i wypłatą oprocentowania wskazano dochody Gminy pochodzące z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Obligacje zostaną wyemitowane w 8 seriach w 2018 roku nie później niż do 28
grudnia 2018 roku.
Wykup obligacji nastąpi zgodnie z harmonogramem określonym w ww. uchwale Rady
Gminy Olszewo-Borki.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, naliczane od wartości nominalnej i
wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że
pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
Wysokość oprocentowania będzie równa stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni
robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
Z analizy w/w danych oraz danych zawartych w innych dokumentach wynika, że w
roku 2018 i w kolejnych latach, w których będzie dokonywany wykup obligacji,
zachowana będzie relacja wymagana art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017r., poz. 2077).
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak wyżej.

Przewodniczący Składu Orzekającego

