
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXXIII/…/2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

 

z dnia 29 października 2021 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 6 

października 2021 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia 

zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U z 2021 r. poz. 1372), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 2 pkt 5 i art. 

33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2020 r. poz. 1208 , z 2021 r. 

poz. 187) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

1. W uchwale nr XXXII/256/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 6 października 2021 r. w 

sprawie emisji obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

 

„w 2025 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu 

wyniesie 400.000 zł (800 szt. obligacji x 500 zł);”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skierniewice. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXIII/.../2021 

RADY GMINY SKIERNIEWICE 

 

z dnia 29 października 2021 r. 

 

Na mocy niniejszej uchwały koryguje się błędny zapis zawarty w § 4 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 

XXXII/256/2021 Rady Gminy Skierniewice z dnia 6 października 2021 r. w sprawie emisji 

obligacji Gminy Skierniewice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, który 

brzmi: 

 

„w 2025 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupione 200 zł, a wartość wykupu 

wyniesie 400.000 zł (800 szt. obligacji x 500 zł);” 

 

Poprawny zapis wprowadzany na mocy niniejszej uchwały brzmi: 

 

„w 2025 roku z każdej obligacji serii A21 zostanie wykupione 500 zł, a wartość wykupu 

wyniesie 400.000 zł (800 szt. obligacji x 500 zł);”. 

 

Różnica ww. zapisie dotyczy określenia wartości nominalnej wykupu serii A21 w 2025 r. W 

pierwotnym brzmieniu uchwały zapisano 200 zł, a powinno być 500 zł. 

 

Należy przy tym nadmienić, że ww. błąd nie rzutuje na poprawność zaplanowanego wykupu 

obligacji w WPF. Wartość wykupu w 2025 r. została uwzględniona zgodnie z treścią uchwały 

(400.000 zł). Niniejsza zmiana nie wpływa na zwiększenie kwoty długu i obciążenia 

wskaźników obsługi zadłużenia. 

 

Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i leży w interesie Gminy.  

 

 

 


