Uchwała Nr Os.100.2020
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 16 marca 2020 roku
w sprawie wydania na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele opinii o
możliwości wykupu przez Gminę Chorzele obligacji komunalnych.
Na podstawie art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2137),
Skład Orzekający w składzie:
Przewodniczący – Członek Kolegium - Maciej Maurycy Dąbrowski,
Członkowie:
– Członek Kolegium – Jolanta Białobrzewska,
– Członek Kolegium - Elżbieta Dorota Głażewska,
uchwala, co następuje:
§ 1.
Gmina Chorzele ma możliwość wykupu obligacji komunalnych na łączną kwotę
4.000.000,00 zł, które zamierza wyemitować na warunkach wskazanych przez Radę
Miejską w Chorzelach w uchwale Nr 135/XIX/20 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie
emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
§ 2.
Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 10 marca 2020 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele z tego samego dnia, w sprawie wydania
opinii o możliwości wykupu przez Gminę Chorzele obligacji komunalnych w
wysokości 4.000.000,00 zł, które Gmina zamierza wyemitować na podstawie ww.
uchwały Nr 135/XIX/20 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z przeznaczeniem na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Chorzele oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych
pożyczek i kredytów.

Skład Orzekający zważył, co następuje:
Wymienioną wyżej uchwałą Rada Miejska w Chorzelach postanowiła, że Gmina
Chorzele wyemituje w 2020 roku 4.000 sztuk obligacji w 2 seriach oznaczonych A20 i
B20 o wartości nominalnej po 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości 4.000.000,00 zł.
Propozycje nabycia obligacji skierowane będą do indywidualnych adresatów w liczbie
mniejszej niż 100 osób.
Według wymienionej uchwały, celem emisji jest sfinansowanie planowanego deficytu
budżetu Gminy Chorzele oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
pożyczek i kredytów.
Wykup obligacji nastąpi w latach 2031-2032, zgodnie z harmonogramem określonym
w ww. uchwale Rady Miejskiej w Chorzelach.
Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania pokryte zostaną z
dochodów budżetu Gminy Chorzele pochodzących z wpływów z podatku od
nieruchomości i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane przed rozpoczęciem każdego
półrocznego (6 – miesięcznego) okresu odsetkowego, jako stawka bazowa WIBOR 6M
ustalana na podstawie notowania na dwa dni robocze przed rozpoczęciem danego okresu
odsetkowego, powiększona o marżę dla inwestorów. Oprocentowanie będzie wypłacane
w okresach półrocznych ( 6- miesięcznych) liczonych od daty emisji, w następnym dniu
roboczym po upływie danego okresu odsetkowego, co określone zostanie w propozycji
nabycia obligacji.
Z analizy w/w danych oraz danych zawartych w obowiązującej, w dniu wydania
niniejszej opinii, Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że w 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 2019 r., poz. 869
z późn. zm.).
Mając powyższe na uwadze, uchwalono jak wyżej.

Przewodniczący Składu Orzekającego

