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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie emisji 
obligacji Gminy Gniezno 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 (tekst jednolity 
z 2019 r. Dz. U. poz. 506 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity z 2019 r. Dz. U. poz. 869) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 
2015 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie emisji obligacji 
Gminy oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, dokonuje się korekty oznaczenia obligacji w § 
3 ust 2 i § 4 ust 1:  

1) § 3. ust 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach: 

A.  seria A20 o wartości 801.000 zł, 

B.  seria B20 o wartości 1.000.000 zł, 

C.  seria C20 o wartości 3.000.000 zł, 

D.  seria D20 o wartości 4.000.000 zł.”; 

2) § 4. ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykup obligacji nastąpi w terminach: 

A.  seria A20 o wartości 801.000 zł zostanie wykupiona w 2026r., 

B.  seria B20 o wartości 1.000.000 zł zostanie wykupiona w 2027r., 

C.  seria C20 o wartości 3.000.000 zł zostanie wykupiona w 2028r., 

D.  seria D20 o wartości 4.000.000 zł. zostanie wykupiona w 2029r.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W związku z dokonanym przez Gminę Gniezno wyborem Banku Gospodarstwa Krajowego SA na Agenta
Emisji obligacji o których mowa w uchwale nr XX/137/2020 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 stycznia 2020 r.
nastąpiła konieczność spełnienia warunku podpisania umowy na emisje obligacji komunalnych który
przedstawił Bank BGK SA w zakresie korekty oznaczenia obligacji w § 3 ust 2 i § 4 ust 1. w/w uchwały.
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