
Uchwała Nr XXXIX/767/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 25 listopada 2013 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 2013 r. poz. 596 ze zm.) oraz art. 89. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 XXXIV/676/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 maja 2013 r.  
w sprawie emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego, zmienionej Uchwałą  
Nr XXXVIII/752/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2013 r., 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Celem emisji obligacji jest: 
- sfinansowanie w 2013 r. planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego 

wynikającego z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budŜecie 
Województwa Wielkopolskiego – kwota 140.000.000 zł, 

- sfinansowanie w 2014 r. planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego 
wynikającego z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budŜecie 
Województwa Wielkopolskiego – kwota 68.000.000 zł, 

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji – kwota 20.000.000 zł.” 
3)  § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 
 

a) w 2013 r.  
1) seria I13 o wartości do   5.000.000 zł, 
2) seria J13 o wartości do   5.000.000 zł, 
3) seria N13 o wartości do 10.000.000 zł, 
4) seria Q13 o wartości do 20.000.000 zł, 
5) seria R13 o wartości do 20.000.000 zł. 
6) seria S13 o wartości do 25.000.000 zł, 
7) seria T13 o wartości do 25.000.000 zł, 
8) seria U13 o wartości do 25.000.000 zł. 
9) seria W13 o wartości do 25.000.000 zł, 

 
 

b)  w 2014 r. 
1) seria A14 o wartości do   8.000.000 zł, 
2) seria B14 o wartości do 10.000.000 zł, 
3) seria C14 o wartości do 10.000.000 zł, 
4) seria D14 o wartości do 20.000.000 zł, 
5) seria E14 o wartości do 20.000.000 zł, 

 



4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach 2015-2028 
odpowiednio w: 

  1) 2015 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria I13, 
  2) 2016 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   5.000.000 zł  - seria J13, 
  3) 2017 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do   8.000.000 zł  - seria A14, 
  4) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria B14, 
  5) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria C14, 
  6) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł  - seria N13, 
  7) 2021 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria D14, 
  8) 2022 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria E14, 
  9) 2023 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria Q13, 
10) 2024 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 20.000.000 zł  - seria R13, 
11) 2025 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł  - seria S13, 
12) 2026 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł  - seria T13, 
13) 2027 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł  - seria U13, 
14) 2028 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 25.000.000 zł  - seria W13. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



 
Uzasadnienie 

 
do Uchwały Nr XXXIX/767/13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 25 listopada 2013 r. 

 
 

zmieniającej uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego 
 
Na podstawie Umowy Emisyjnej z dnia 11 września 2013 r., Województwo Wielkopolskie 
wyemituje obligacje na łączną kwotę 228.000.000 zł. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/765/13 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r., zmieniającą uchwałę  
Nr XXIX/540/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie: 
budŜetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2013, kolejnemu zmniejszeniu uległa wielkość 
deficytu budŜetu na 2013 r. Nie zachodzi zatem konieczność emisji w 2013 r. serii obligacji 
(P13) na kwotę 20.000.000 zł, której emisja zostaje przesunięta na 2014 r.  
(seria E14).           
 

 

 

 

 

 

       
 


