
Uchwała Nr IX/175/11 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia 18 lipca 2011 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 IV/47/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2011 r.  
w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego zmienionej Uchwałą  
Nr VII/106/11 z dnia 30 maja 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Województwo Wielkopolskie w 2011 roku wyemituje obligacje do kwoty  
74.500.000 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych) tj. 74.500 
(słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł 
(słownie: jeden tysiąc złotych) kaŜda, o terminie zapadalności od 2 do 9 lat z terminem 
wykupu odpowiednio od 2013 – 2020.” 
  

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Celem emisji obligacji jest: 
- sfinansowanie w 2011 r. planowanego deficytu Województwa Wielkopolskiego 

wynikającego z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych  
w budŜecie Województwa Wielkopolskiego – kwota 58.200.000 zł, 

- spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji – kwota  
16.300.000 zł.”  

 
3) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach: 
1) seria G11 o wartości do 4.500.000 zł, 
2) seria H11 o wartości do 10.000.000 zł, 
3) seria I11 o wartości do 10.000.000 zł, 
4) seria J11 o wartości do 10.000.000 zł, 
5) seria K11 o wartości do 10.000.000 zł, 
6) seria L11 o wartości do 10.000.000 zł, 
7) seria M11 o wartości do  10.000.000 zł, 
8) seria N11 o wartości do 10.000.000 zł, 

 
 
 
 



 2 

4) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Wykup obligacji odbywać się będzie według ich wartości nominalnej w latach  
2013-2020, odpowiednio w:  

1) 2013 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 4.500.000 zł – seria G11, 
2) 2014 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł – seria H11, 
3) 2015 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł – seria I11, 
4) 2016 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł – seria J11, 
5) 2017 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł – seria K11, 
6) 2018 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł – seria L11, 
7) 2019 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł – seria M11, 
8) 2020 roku zostaną wykupione obligacje o wartości do 10.000.000 zł – seria N11.” 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do 
Uchwały Nr IX/175/11 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia 18 lipca 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie: emisji obligacji Województwa Wielkopolskiego 
 
 

Zgodnie z § 4 Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/46/11 z dnia 

21 lutego 2011 r. w sprawie budŜetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2011, zmienionej 

Uchwałami: Nr V/57/11 z dnia 21 marca 2011 r., Nr VI/81/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r.,  

Nr VII/104/11 z dnia 30 maja 2011 r., Nr VIII/127/11 z dnia 27 czerwca 2011 r., 

Nr IX/173/11 z 18 lipca 2011 r.  załoŜono, Ŝe źródłem pokrycia deficytu będzie emisja 

obligacji Województwa Wielkopolskiego do kwoty 194.500.000 zł (sto dziewięćdziesiąt 

cztery miliony pięćset tysięcy złotych), 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. 

w 2011 roku pokryty zostanie deficyt Województwa Wielkopolskiego wynikający 

z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budŜecie Województwa 

Wielkopolskiego na 2011 rok w wysokości 120.000.000 zł. 

Pozostała kwota deficytu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku, wynikająca  

z konieczności sfinansowania zadań majątkowych ujętych w budŜecie Województwa 

Wielkopolskiego na 2011 rok, w wysokości 58.200.000 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości 16.300.000 zł (tj. łączna kwota  

74.500.000 zł) zostanie sfinansowana emisją obligacji Województwa Wielkopolskiego, 

zgodnie z Uchwałą Nr IX/175/11 z 18 lipca 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie: emisji 

obligacji Województwa Wielkopolskiego. (Wykup obligacji odbywać się będzie według ich 

wartości nominalnej w latach 2013 – 2020.) 

 

 


