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Spis tre6ci

I.

Podstawoweinformacie
A.

Dane teleadresowe

Emitentemobligacjijest GminaWasilk6w,znajdujacasiQ w wojew6dztwiepodlaskim,
powieciebialostockim.
Przedstawicielem
GminyWasilk6wjest Burmistrz,Pan Antoni Pelkowski,kt6ry ma swoj4
siedzibQw Urzedziel\4iejskim
w Wasilkowiemieszczqcym
sie przy ul. Bialostocka
7, 16-010
Wasilk6w.Skarbnikiem
GminyWasilk6wjest Pani MartaSzczuka.

B.

CharakterystykaEmitenta

Gmina

miejsko-wiejska Wasilk6w zajmqe
powierzchniq'12 tys. hektar6w. Na tym terenie
znajduja siQ -24 miejscowogci, kt6re zostav
rozdzielonepomiedzy 10 solectw. Pod wzgledem
gqsto6cizaludnieniaGmina zajmujedruga lokatew
powieciebialostockim,
z liczbq 116 os6b na kilometr
kwadratou,y.

Edukacja
Gmina Wasilk6w jest organem prowadz4cym
punkty przedszkolne, szkoly podstawowe i
gimnazjum. Szczeg6loworzecz ujmujqc pot.zeby
i

Rltsunek1 Wojew6dztwopodlaskie

mieszkahc6wzwiqzane z oferta edukacyjnqdzieci i
mlodziezyzaspokajane
sa:

pzez Pzedszkolew Wasilkowieul. Sienkiewicza
na poziomieedukacjiprzedszkolnej
24, posiadajace
filiq pzy ul. Polnejl/4 c w Wasilkowieoraz PunktyPrzedszkolne:
w Sochoniach,,,Bajkowy
Dom"w Jurowcach,,,MalePzedszkole"w
,,Pzedszkolak"
Studziankach,

na poziomie szkolnictwapodstawowegopzez SzkolQ Podstawowqim. kr6la
ZygmuntaAugustaw Wasilkowie(wraz z filiamiw Jurowcachi Sochoniach)oraz
SzkolQPodstawowA
w Studziankach,
pzez Gimnazjumim. ks.WaclawaRabczyfskiego
na poziomieedukacjigimnazjalnej

Rynekpracy
W 2010rokuw GminieWasilk6ww gl6wnymmiejscupracyzatrudnionych
bylo 1283osoby,
w tym na tereniemiasta1009os6b,za6na obszarachwlejskichliczbata wyniosla274 os6b.
W por6wnaniudo 2007 roku nast4lil
spadekliczbyos6b pracujacych
o 9%,
cho' najni2szypoziomzanotowanow
2009 r.

Analogiczne por6wnan;e

danychz2OO7r. zdanymiz 2010r. na
poziomie wojew6dztwa i kraju,
wykazuje niewielki wzrost liczby
zatrudnionychw gl6wnym miejscu
ptacy o 2,4o/ow wojew6dzhriei 2,9%

Rysunek2 Powiatbialostocki

w calym kraju. Wprawdzie liczba
kobietpracuj4cych
w gl6wnymmiejscu

pracyspadalaod 2007r. do 2009 r., to
watlo zauwaly€WE2ny wzroslw 2010r. (17,5olo
w por6wnaniu
do 2009r. i 5,go/o
do 2OO7
r.).Jest on szczeg6lnie
widocznyna terenachwiejskich.
W przypadkumeZczyznzauwa2alna
jest inna tendencja.Liazba mq2czyznpracujqcychw gl6wnymmiejscupracy osiqgnQla
warto66najni2szq
w 2010r., kiedyto spadekw stosunkudo 2007t. .v{yni6sl
22,4%i dotyczyl
os6bmieszkajacych
w mie6cie.W tym samympzedzialeczasowym,w stosunkudo 2007 r.,
w wojew6dztwiepodlaskimzwiqkszylasiQ liczba kobiet pracuj4cychw gl5wnymmiejscu
placy o 3,970,zaa mezczyzno 0,8 o/oi jest to wynik zblizonydo lvynikucalego kraju
(odpowiedn:o:
4,3i 1,5%).
Gospodarka
W 2010rokuw GminieWasilk6wzarejestrowanych
byto1267podmiot6wgospodarczych,
co
stanowilo12% wszystkichpodmiot6ww powieciebialostockima 99% z nich stanowilo
wlasno66prywatnAW GminieWasilk6wfunkcjonowalo
najmniejpodmiot6wo charakterze
jednostek.
publicznym
spo6r6danalizowanych
podmiot6w
Do najwiQkszych
gospodarczych
w gminienale2a:

UnicellPolandSp.z o.o.,
KAI\,4A
B. ZubydoJ. Zubryckisp.j.,ul. Przemyslowa
1,
PikulskiTomaszSEB-BUD,D4br6wki80/1,
PANDAsc, ul. Grodzie6ska
35,
JR TECHJanRydzewski,
ul.Grodziehska
16,
ZakladMechanikiPojazdowej
AntoniSzubzda,ul. Sosnowa16,
"Mastex"FirmaHandlowo-Budowlana
Szaniawski
Grzegorz,ul. Ko6cielna
3,
PrzedsiQbiorshvo
HandlowoUslugowe'Pamex"El2bietaOstaszewska,
ul. Polna2/1,
PWJARDJaroslawDziemian,
PPHU,,FastService"Sochoi Tadeusz,ul. 11 Listopada24.
GminaWasilk6wzajmujedruge pozycjew powieciebialostockimpod llzgtedem liczby
zareiestrowanychpodmiot6w na l0 tys. ludno6ci, lokujacsiq w tym rankingutuz za
sasiedni4gminASupra6l.W ostatnichlatach GminaWasilk6wnotujetakze du2y wzrost
jednostek.
liczbynowo zarejestrowanych
podmiot6w- najwiqkszyspo6r6danalizowanych
NajwiqkszaliczbQpodmiot6wgospodarczych
w gminiestanowilyjednostkisekcji handeli
naprawapojazd6wsamochodowych,
pzemyslowego.
nastqpniebudownictwa
i przehv6rstwa
GminaWasilk6wposiadastrukturqzbli2onado innychgmin powiatu.Na uwage zasluguje
jednak fakt, :e w6r6d analizowanych gmin Wasilk6w posiada naiwiekszy udzial
podmiot6wz sekcii przetw6rstwaprzemyslowegoi najni2szyz sekcii rolnictwa.

II.

Progran emisji obligacji

GminaWasilk6wwyemitujeobligacjena okazicielaw lqcznej liczbiedo 4.000 (slownie:
czterytysi4ce)sztuko warto6cinominalnej'1.000,00
PLN Cedentysiqczlotych)kazda,na
lacznakwotq4.000.000PLN(czterymilionyztotych).
Obligacjewyemitowane
zostanaw 2013rokuw 6 (slownie:szegciu)seriach:
L seriaA13na kwotQ
500.000,00
PLN,
2. seria813 na kwote750.000,00
PLN,
3. seriaC13na kwota750.000,00
PLN,
4. seriaD13na kwotA750.000,00
PLN,
5. seriaE13na kwotq750.000,00
PLN,
6. seriaFl3 na kwotq500.000,00
PLN.

Obligacjezostanqwykupionew nastqpujacych
termina6h:
1. obligacje
seriiA13zostanq
wykupione
w 201I roku,
2. obligacje
serii813zostana
wykupione
w 2019roku,
3. obligacjeseriiC'13zostanawykupionew 2020toku,
4. obligacjeseriiD13zostan4wykupionew 2021toku,
5. obligacjeseriiE13zostanqwykupionew 2022.oku,
6. obligacjeseriiF13zostanAwykupionew 2023toku.
Celem emisji jest przedplatazobowiqzahwynikajqcychz zaciegniQtych
kredyt6wwcelu
poprawywarto5ciwskaznikaobsiugizadlu2eniaokre6lonego
w atI. 243 usla\ly z dnia 27
sierpnia2009 r. o finansachpublicznychw latach2013-2016oraz sfinansowanie
deficytu
bud2etowego wynikajqcego zkonieczno6ci poniesienia wydatk6w zwiqzanych
z linansowaniem
inwestycjiw
2013roku.

III.

Sytuacja finansowa Emitenta

A.

Danez wykonaniabud2et6worazuchwalybud2etowe

GminaWasilk6wzapewniladostepdo archiwalnychuchwalbud2etowych
oraz uchwalw
sprawiezahrierdzenia
z wykonaniabud2et6wna stronieBiuletynulnformacji
sprawozdania
PublicznejUzQdu Miejskiegow Wasilkowie.Adres strony zawierajacejuchwaly Rady
[.4iejskiejto:
http://www.bio.wasilkow.pl/?evenFkateqoria&id.6B
AktualnawersjauchwalyBudzetowej
na 2013rokuwrazz uchwal4w sprawieemisjiobligacji
orazzasadich zbywania,nab).\,vania
iwykupuznajduj4siq podadrcsem:
htto://prawomieiscowe.ol/institution/18768/collection/72222lsession/1
17ldetails

B.

Opinia RIO o mo2liwo6ci splaty zadluzenia z tyt. emisii

obligacii

Opinia Regionalnejlzby Obrachunkowej
dotyczqcamozliwoscisplatyzadtuzeniaz tytulu
emisji obligacjina kwotq 4.000.000zl przez GmineWasilk6wzostalaopublikowanana
stronieBiuletynuInformacji
PublicznejUrzqdul\4iejskiego
w Wasilkowiepodadresem:
httprlwww.bip.wasilkow.pl/?eventrkateqoria&id=1
86

przydatnych
Zbi6rwszystkichdokumentow
w podejmowaniu
decyzjidot.ofertyAgentaEmisji
znajdujesiQpodadresem:
httpJ/bio.wasilkow.pl/?event=kateqoria&id=24'1

