
    Uchwała Nr XXXI/225/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany  uchwały  Nr  XXIX/208/2008  Rady  Miejskiej  w  Brzesku  z  dnia 
24 września 2008 r. w sprawie  emisji obligacji komunalnych 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 Dz.U. z 2001 r. Nr  142, poz.1591 z późn. zm.), art.82 ust.1 pkt 2, art.83 ust.1 
i art.84 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 
z późn. zm.) oraz art.2 pkt 2 i art.9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 z późn.zm.),  Rada Miejska w Brzesku uchwala, co 
następuje:

§ 1.

W § 5. ust.2 uchwały Nr XXIX/208/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 września 
2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i 
wykupu, stawkę „WIBOR 1M” zastępuje się stawką „WIBOR 3M”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie:
Zgodnie z art.4 pkt  3 ppkt j)   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 2007 r. nr 223, poz.1655 z późn.zm.) ustawy nie stosuje się do usług finansowych związanych z emisją, 
sprzedażą,  kupnem  lub  transferem  papierów  wartościowych  lub  innych  instrumentów  finansowych,  w 
szczególności  związanych  z  transakcjami  mającymi  na  celu  uzyskanie  dla  zamawiającego  środków 
pieniężnych lub kapitału. Pomimo tego rozesłano do wiodących banków zaproszenia do złożenia oferty na 
emisję obligacji Gminy Brzesko. Termin złożenia ofert upłynął 31 października. Żaden z banków nie złożył 
w  tym terminie  oferty.  Jako  główny  powód  nie  składania  ofert  wskazywano  zapis  §  5.  ust.2  uchwały 
Nr XXIX/208/2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 24 września 2008 r. w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w którym okres odsetkowy nie jest 
tożsamy z podstawą naliczania oprocentowania. W związku z powyższym proponuje się dokonanie zmiany 
tego zapisu poprzez zastąpienie stawki „WIBOR 1M” stawką „WIBOR 3M”.


