
    Zarządzenie Nr 250/2020                                                 

Burmistrza Izbicy Kujawskiej

  z dnia 11 grudnia 2020 roku

w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii G20, H20, I20, J20 i K20 Gminy 

Izbica Kujawska.

Na podstawie art.60 ust.2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713

z późn. zm.) i art. 226 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z

późn. zm.) oraz §§ 7 i 8 Uchwały Nr XXII/210/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z 4 czerwca 2020

roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

                                                  Burmistrz Izbicy Kujawskiej

                                                zarządza, co następuje:

 §  1.  Dokonać  przydziału  obligacji  komunalnych  na  rzecz  inwestora,  który w odpowiedzi  na

złożone mu propozycje nabycia obligacji serii G20, H20, I20, J20 i K20 z dnia 8 grudnia 2020

roku złożył prawidłowy zapis na wszystkie Obligacje Komunalne proponowane do nabycia, tj. z

dniem 11 grudnia 2020 roku przydziela na rzecz PKO Bank Polski S.A.  z siedzibą w Warszawie

łącznie:

� 110  (słownie:  sto  dziesięć)  obligacji  serii  G20  o  łącznej  wartości  nominalnej  i  cenie

emisyjnej w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),

� 110  (słownie:  sto  dziesięć)  obligacji  serii  H20  o  łącznej  wartości  nominalnej  i  cenie

emisyjnej w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),

� 110  (słownie:  sto  dziesięć)  obligacji  serii  I20  o  łącznej  wartości  nominalnej  i  cenie

emisyjnej w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),

� 110  (słownie:  sto  dziesięć)  obligacji  serii  J20  o  łącznej  wartości  nominalnej  i  cenie

emisyjnej w wysokości 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych),

� 92 (słownie:  dziewięćdziesiąt  dwa) obligacji  serii  K20 o łącznej wartości  nominalnej  i

cenie emisyjnej w wysokości 92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysięce złotych),

które  inwestor  jest  zobowiązany  opłacić  najpóźniej  w  następnym  dniu  roboczym  po  dniu

rejestracji  Obligacji  Komunalnych  w depozycie  papierów wartościowych  prowadzonym przez

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w sposób 

zwyczajowo przyjęty.

                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                                        Marek Dorabiała


