
Uchwała Nr XXII / 371 / 12 
Sejmiku  Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 maja 2012 r. 
 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego 
 

 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit b) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 89. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy           
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i art. 2           
pkt. 2, art. 5a ust. 1, art. 9 pkt. 3, art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz. 1300 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje:  

 

§ 1 

W Uchwale Nr XIX/316/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. w 
sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Województwo Wielkopolskie w 2012 roku wyemituje obligacje do kwoty 146.000.000 zł 
(słownie: sto czterdzieści sześć milionów złotych), tj. 146.000 (słownie: sto czterdzieści 
sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) kaŜda, 
o terminie zapadalności od 2 do 14 lat z terminem wykupu odpowiednio od 2014 do 2026.” 

2) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej adresowanej do 
inwestorów, w liczbie nie większej niŜ 99 osób.” 

3) § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Województwo Wielkopolskie ma prawo do nieodpłatnego przesunięcia daty emisji 
dowolnej serii obligacji na rok 2013, przy jednoczesnym odpowiednim skróceniu terminu 
wykupu przesuwanej serii obligacji, po podjęciu przez Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego odpowiedniej Uchwały. Podpisanie aneksu do Umowy Emisyjnej nie 
będzie wiązało się dla Województwa Wielkopolskiego z Ŝadnymi dodatkowymi kosztami,  
a wysokość i sposób wypłaty marŜy dla przesuwanych serii obligacji nie ulegnie zmianie” 

4)  § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Celem emisji obligacji jest: 
- sfinansowanie w 2012 r. planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego 
wynikającego z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budŜecie 
Województwa Wielkopolskiego – kwota 126.000.000 zł, 
- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji – kwota 20.000.000 zł.” 

5)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
     1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 

1) seria C12 o wartości do   5.000.000 zł, 
2) seria D12 o wartości do   5.000.000 zł, 
3) seria E12 o wartości do   5.000.000 zł, 
4) seria F12 o wartości  do   5.000.000 zł, 
5) seria G12 o wartości do   5.000.000 zł, 
6) seria H12 o wartości do   5.000.000 zł, 
7) seria I12 o wartości do   6.000.000 zł, 
8) seria J12 o wartości do 10.000.000 zł, 
9) seria K12 o wartości do 20.000.000 zł, 



10) seria L12 o wartości do 20.000.000 zł, 
11) seria M12 o wartości do 20.000.000 zł, 
12) seria N12 o wartości do 20.000.000 zł, 
13) seria O12 o wartości do 20.000.000 zł, 

 
6) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach 2014-2026 
odpowiednio w: 

  1) 2014 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria C12, 
  2) 2015 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria D12, 
  3) 2016 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria E12, 
  4) 2017 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria F12, 
  5) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria G12, 
  6) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria H12, 
  7) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   6.000.000 zł  - seria I12, 
  8) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria J12, 
  9) 2022 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria K12, 
10) 2023 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria L12, 
11) 2024 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria M12, 
12) 2025 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria N12, 
13) 2026 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria O12.” 

7) § 5 otrzymuje brzmienie:  
„Ostateczny termin wykupu obligacji określa się na dzień 31.12.2026 r.” 

8) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni 
robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marŜę dla inwestorów nie 
wyŜszą niŜ 1,6%” 

9) § 7 otrzymuje brzmienie:  
„Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z 
dochodów własnych i przychodów Województwa Wielkopolskiego w latach 2012-2026.” 

 
§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr XXII / 371 / 12 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 maja 2012 r. 

 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego 
 
Zgodnie z § 4 Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVII/281/11 z dnia  
19 grudnia 2011 r. w sprawie: budŜetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2012, zmienionej 
Uchwałami: Nr XVIII/290/12 z dnia 30 stycznia 2012 r., Nr XIX/314/12 z dnia 27 lutego     
2012 r., Nr XX/331/12 z dnia 26 marca 2012 r., Nr XXI/352/12 z dnia 23 kwietnia 2012r.,  
Nr XXII/369/12 z dnia 25 maja 2012 r. załoŜono, Ŝe źródłem pokrycia deficytu będzie emisja 
obligacji Województwa Wielkopolskiego do kwoty 166.000.000 zł (sto sześćdziesiąt sześć 
milionów), w tym zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/730/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego zmienionej 
Uchwałą Nr L/761/2010 z dnia 27 września 2010 r., Nr LI/770/10 z dnia 25 października  
2010 r., Nr II/12/10 z dnia 20 grudnia 2010 r., Nr XVI/239/11 z dnia 28 listopada 2011r.,  
Nr XVII/279/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r., w 2012 roku pokryty zostanie deficyt 
Województwa Wielkopolskiego wynikający z konieczności sfinansowania zadań majątkowych 
ujętych w budŜecie Województwa Wielkopolskiego na 2012 rok w wysokości 20.000.000 zł. 

Pozostała kwota deficytu Województwa Wielkopolskiego w 2012 roku, wynikająca  
z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budŜecie Województwa 
Wielkopolskiego na 2012 rok, w wysokości 126.000.000 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 20.000.000 zł (tj. łączna kwota  
146.000.000 zł) zostanie sfinansowana emisją nowych obligacji Województwa Wielkopolskiego, 
zgodnie z Uchwałą Nr XXII/371/12 z dnia 25 maja 2012 r., zmieniającej uchwałę  
Nr XIX/316/12 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie: emisji obligacji Województwa 
Wielkopolskiego. (Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej  
w latach 2014 - 2026.) 
 

 

 

 

 

 

       
 


