UCHWAŁA NR CLXI.318.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji wyemitowanych przez Gminę Międzyzdroje
Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w składzie:
1.
Katarzyna Korkus
- Przewodnicząca
2.
Krystyna Goździk
- Członek
3.
Anna Suprynowicz
- Członek
po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Międzyzdrojów w sprawie wydania opinii o możliwości
wykupu w latach 2030-2031 obligacji o łącznej wartości nominalnej 2 500 000 zł (słownie:
dwa miliony pięćset złotych), wyemitowanych odpowiednio na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu w roku 2010 i 2014, postanawia
pozytywnie
zaopiniować możliwość wykupu ww. obligacji na warunkach określonych we wniosku.
Uzasadnienie
W dniu 10 czerwca 2020 r. do Regionalnej Izbie Obrachunkowej, w związku ze zmianą terminu wykupu obligacji, wpłynął wniosek Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 czerwca
2020 r. o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu przez Gminę Międzyzdroje w latach
2030-2031 obligacji o wartości nominalnej 2 500 000 zł, wyemitowanych odpowiednio w
roku 2010 i 2014 na sfinansowanie planowanego w tych latach deficytu budżetu, których
pierwotny termin wykupu przypadał na lata 2020-2021.
We wniosku określono następujące warunki wykupu obligacji, które zostały uwzględnione przy wydaniu niniejszej opinii:
1) pierwotny termin wykupu części obligacji wyemitowanych w 2010 r.: 2020 r. –
1 000 000 zł i 2021 r. – 1 000 000 zł,
2) zmieniony termin wykupu części obligacji wyemitowanych w 2010 r.: 2030 r. –
1 000 000 zł, 2031 r. – 1 000 000 zł,
3) pierwotny termin wykupu części obligacji wyemitowanych w 2014 r.: 2021 r. –
500 000 zł,
4) zmieniony termin wykupu części obligacji wyemitowanych w 2014 r.: 2031 r. - 500 000
zł,
5) łączna wysokość odsetek przypadających do zapłaty w latach 2020-2031 od wszystkich
obligacji wyemitowanych na podstawie dalej wymienionych uchwał w 2010 i 2014 r.:
w 2020 r. - 212 300,00 zł, w 2021 r. - 212 300,00 zł, w 2022 r. - 212 300,00 zł, w 2023 r.
- 165 950,00 zł, w 2024 r. - 139 050,00 zł, w 2025 r. - 112 150,00 zł, w 2026 r. - 112
150,00 zł, w 2027 r. - 79 250,00 zł, w 2028 r. - 79 250,00 zł, w 2029 r.- 79 250,00 zł, w
2030
r.
79 250,00 zł i 2031 r. - 46 350,00 zł.
Wniosek Burmistrza w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu na zmienionych
warunkach obligacji wyemitowanych w 2010 r. i 2014 r. znajduje podstawę w uchwałach
Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2020 r.: Nr XXIII/240/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/489/09 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 29 grudnia 2009 r.
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje i Nr XXIII/241/20 w sprawie
zmiany Uchwały Nr LVIII/566/14 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 9 września
2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Międzyzdroje.

2
Planowane przesunięcie terminu wykupu obligacji odzwierciedlone zostało w wieloletniej prognozie finansowej Gminy, ustalonej uchwałą Nr XXIII/244/20 Rady Miejskiej w
Międzyzdrojach z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/173/19 Rady
Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 19 grudnia 2019 r. roku w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2020-2035. Prognoza ta prawidłowo określa kwotę
długu oraz wskazuje na zachowanie relacji określonych w art. 242-244 ustawy o finansach
publicznych w całym okresie objętym prognozą.
Uwzględniając powyższe, Skład Orzekający postanowił pozytywnie zaopiniować
możliwość wykupu przez Gminę Międzyzdroje w latach 2030-2031 obligacji na łączną kwotę
2 500 000 zł, wyemitowanych odpowiednio na sfinansowanie planowanego deficytu w 2010
r. i 2014 r.
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej
ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium
Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Katarzyna Korkus

