
Projekt 
 
z dnia 15 listopada 2022 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 
o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr LV/361/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie 
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu, zmienionej uchwałą Nr 
XXXIX/302/2021 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz Uchwałą Nr XL/315/2021 
Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 września 2021 r. § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów 
własnych lub przychodów Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2014 - 2025.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr LV/361/2014 

Rady Miejskiej w Hrubieszowie 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

 

 W § 6 Uchwały Nr LV/361/2014 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbycia i wykupu ustalono, że wydatki 

związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy 

Miejskiej Hrubieszów w latach 2014 - 2023. 

Uchwałą Nr XXXIX/302/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Hrubieszowie zmieniła 

terminy wykupów poszczególnych serii obligacji. 

Uchwałą Nr XL/315/2021 z dnia 30 września 2021 r. Rada Miejska w Hrubieszowie zmieniła treść 

§ 6 uchwały wskazując, że wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną 

pokryte z dochodów własnych Gminy Miejskiej Hrubieszów w latach 2014 - 2025. 

W związku z planowanym w 2022 r. wcześniejszym wykupem obligacji serii D14 o wartości 

1 000 000,00 zł (pierwotny wykup w 2024 r.) oraz serii E14 o wartości 500 000,00 zł (pierwotny wykup w 

2025 r.) z przychodów Gminy Miejskiej Hrubieszów tj. z wolnych środków, istnieje konieczność zmiany § 6 

uchwały w brzmieniu wskazanym w projekcie uchwały. 

 W związku z powyższym podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne. 

 

15 listopada 2022 r. 

 

 

 Imię i nazwisko, 
stanowisko 

Data Podpis 

Sporządził (a):  
MARTA WOŹNICA 
Skarbnik Miasta 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

 
MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 

  

Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami 
wydziałów lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

 
nie dotyczy 
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Sprawdzono pod względem redakcyjnym:  
MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

 
nie dotyczy 

  

Zatwierdzono przez Burmistrza: PAWEŁ 
WOJCIECHOWSKI 
Zastępca Burmistrz Miasta 
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