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I. Podstawowe informacje
A. Dane teleadresowe
Emitentem obligacji jest Gmina Stawiski znajdująca się w województwie podlaskim. Przedstawicielem
Gminy jest Burmistrz Stawisk - Agnieszka Rutkowska.
Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Miejskim, mieszczącym się przy Placu Wolności 13/15, 18-520
Stawiski. Z Urzędem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (86) 278 55 11 lub drogą
elektroniczną pod adresem sekretariat@stawiski.pl.

B. Charakterystyka Emitenta
Gmina Stawiski leży we wschodniej części województwa podlaskiego, w powiecie kolneńskim. Według
podziału fizyczno – geograficznego, gmina Stawiski położona jest w obrębie Wysoczyzny Kolneńskiej.
Gmina Stawiski sąsiaduje w granicach powiatu od północy − z gminą Grabowo, a od zachodu z gminami
Mały Płock i Kolno. Od wschodu gmina Stawiski sąsiaduje z gminą Przytuły, a od południa − z gminami:
Jedwabne i Piątnica (wszystkie powiat łomżyński).
Na terenie gminy występują niewielkie złoża kruszywa naturalnego – piasek, żwir, kreda. Teren gminy
Stawiski położony jest na obszarze zlewni rzeki Narwi, przez północno - wschodnią część gminy przebiega
główny dział wodny, oddzielający zlewnię rzeki Pisy od zlewni rzeki Biebrzy. Część środkowa i północnozachodnia odnawiana jest przez rzekę Dzierzbię, która jest lewostronnym dopływem Skrody.
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Rysunek 1. Gmina Stawiski na tle powiatu kolneńskiego

Ogólna powierzchnia gminy wynosi 165,6 km 2. Według danych z 2020 roku ludność Gminy wynosi 6.069
mieszkańców, a gęstość zaludnienia to w przybliżeniu 39 osób/km2. W strukturze wieku ludności
przeważają osoby w wieku produkcyjnym (3.870).
Infrastruktura w Gminie Stawiski
Przez gminę przebiegają 2 drogi wojewódzkie:
•

DW 647 – trasa wzdłuż Województwa Podlaskiego: Dęby - Cieloszka – Kolno – Stawiski, długość
46 km;

•

DW 648 – na trasie Miastkowo – Przytuły, długość 39 km;

Drogi krajowe:
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•

DK 61 - droga krajowa przebiegająca przez województwa: mazowieckie i podlaskie, przez Stawiski
przebiega część stanowiąca element Via Baltici.

Gospodarka Gminy Stawsiki
Według danych GUS na koniec 2020 roku na terenie Gminy Stawiski funkcjonowało 352 podmiotów
gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (282). Funkcjonujące na terenie Gminy Stawiski podmioty
gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
samochodowych), sekcji F (budownictwo), sekcji C (przetwórstwo przemysłowe). Jeśli chodzi o strukturę
własnościową podmiotów zarejestrowanych na terenie Gminy Stawiski to zdecydowaną większość
stanowią podmioty należące do sektora prywatnego (343 takich podmiotów na koniec 2020 r.).

II .Program emisji obligacji
Gmina Stawiski wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 15.500 (słownie: piętnaście tysięcy
pięćset) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę
15.500.000 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona siedmiu seriach:
•

Seria A21 o wartości 3.000.000 zł,

•

Seria B21 o wartości 3.800.000 zł,

•

Seria A22 o wartości 1.600.000 zł,

•

Seria B22 o wartości 1.900.000 zł,

•

Seria C22 o wartości 1.900.000 zł,

•

Seria D22 o wartości 2.000.000 zł,

•

Seria E22 o wartości 1.300.000 zł.

Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:
•

z każdej obligacji serii A21 w 2025 r. zostanie wykupione 300 zł, wartość wykupu wyniesie
900.000 zł (3.000 szt. obligacji x 300 zł),

•

z każdej obligacji serii A21 w 2026 r. zostanie wykupione 330 zł, wartość wykupu wyniesie
990.000 zł (3.000 szt. obligacji x 330 zł),
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•

z każdej obligacji serii A21 w 2027 r. zostanie wykupione 370 zł, wartość wykupu wyniesie
1.110.000 zł (3.000 szt. obligacji x 370 zł),

•

z każdej obligacji serii B21 w 2028 r. zostanie wykupione 310 zł, wartość wykupu wyniesie
1.178.000 zł (3.800 szt. obligacji x 310 zł),

•

z każdej obligacji serii B21 w 2029 r. zostanie wykupione 340 zł, wartość wykupu wyniesie
1.292.000 zł (3.800 szt. obligacji x 340 zł),

•

z każdej obligacji serii B21 w 2030 r. zostanie wykupione 350 zł, wartość wykupu wyniesie
1.330.000 zł (3.800 szt. obligacji x 350 zł),

•

w 2031 roku zostaną wykupione obligacje serii A22,

•

w 2032 roku zostaną wykupione obligacje serii B22,

•

w 2033 roku zostaną wykupione obligacje serii C22,

•

w 2034 roku zostaną wykupione obligacje serii D22,

•

w 2035 roku zostaną wykupione obligacje serii E22.

III. Sytuacja finansowa emitenta
A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe
Gmina Stawiski zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Stawiski. Adres strony zawierającej uchwały Rady Miejskiej jest następujący:
https://www.bip.stawiski.pl/prawo.php

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji
Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty
zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 15.500.000 zł przez Gminę Stawiski. W chwili wydania
opinii przez RIO Gmina udostępni ją do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej.
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