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W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - pana Łukasza 
Kasprowicza, sformułowane w trakcie obrad sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 czerwca 
2021r. w przedmiocie sposobu realizacji nabywania przez Gminę Mosina obligacji 
komunalnych, Burmistrz Gminy Mosina, informuje co następuje. 

Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 

poz. 1129) zgodnie z zapisami art. 11 punkt 7 stanowi, że: 

„Art. 11.1. Przepisów ustawy nie stosuje się do zamówień lub konkursów, których 
przedmiotem: 

7) są usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów 
wartościowych lub innych instrumentów finansowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355 i 680), 
oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem Stabilności Finansowej 
i Europejskim Mechanizmem Stabilności;". 

Jednak, aby dochować zasady bezstronności i zachować konkurencyjność podczas 
dokonywania wyboru instytucji finansowej, z którą zawarto by umowę dotyczącą emisji 
obligacji komunalnych dla Gminy Mosina w roku 2020 skierowano zaproszenie 
do przedstawienia oferty do czterech banków: Banku Gospodarstwa Krajowego, Poznańskiego 
Banku Spółdzielczego, PEKAO S.A. i PKO BP. Oferty przygotowały tylko dwa banki tj. PEKAO 
S.A. i PKO BP. 

W roku 2021 na etapie prac związanych z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie 

emisji obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbycia, nabywania i wykupu 

na zaproszenie do przygotowania oferty na przeprowadzenie emisji obligacji o wartości 

12.500.000 zł dla Gminy Mosina odpowiedzi udzieliły cztery instytucje finansowe. 

Przedkładam je w załączeniu. 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

Otrzymują: 
1. Adresat -1 egz., 
2. RK-a/a w miejscu-1 egz. 

Do wiadomości: 
1. Pan Łukasz Kasprowicz, Radny Rady Miejskiej w Mosinie -1 egz., 
2. Sekretarz Gminy Mosina w miejscu -1 egz. 


