
UCHWAŁA NR XXI/197/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 
2013 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t. j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1208) 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/292/2013 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu: 

1. § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: "1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: 

1) w 2016 r. zostaną wykupione obligacje serii A13 o wartości 610.000,00 zł, 

2) w 2017 r. zostaną wykupione obligacje serii B13 o wartości 1.200.000,00 zł, 

3) w 2018 r. zostaną wykupione obligacje serii C13 o wartości 1.200.000,00 zł, 

4) w 2019 r. zostaną wykupione obligacje serii D13 o wartości 1.600.000,00 zł, 

5) w 2024 r. zostaną wykupione obligacje serii B14 o wartości 1.000.000,00 zł, 

6) w 2028 r. zostaną wykupione obligacje serii E13 o wartości 1.600.000,00 zł, 

7) w 2029 r. zostaną wykupione obligacje serii F13 o wartości 1.600.000,00 zł, G13 o wartości 1.600.000,00 zł 
i A14 o wartości 1.000.000,00 zł." 

2. § 6 otrzymuje następujące brzmienie: "Rozchody i wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą 
oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Wręczyca Wielka w latach 2014 - 2029.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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