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I.

Podstawowe informacje
A.

Dane teleadresowe

Emitentem obligacji jest Gmina Bocki, znajdujqca siQ w wojewodztwie podlaskim, w powiecie
bielskim. Przedstawicielem Gminy Bocki jest Wojt, Stanislaw Derehajfo, ktory ma swojq siedzibQ w
Urz^dzie Gminy w Bockach mieszczqcym siQ przy PI. Armii Krajowej 3, 17-111 Bocki. Skarbnikiem
Gminy jest Pani Mirostawa Andrzejuk.

B.

Charakterystyka Emitenta

Powierzchnia Gminy Bocki wynosi 232km^ i jest zamieszkiwana przez 4893 osob, rozmieszczonych w
36 miejscowosciach, z czego 1446 mieszkaricow zamieszkuje same Bocki. We wspotczesnym
nazewnictwie wydziela si^ nast^pujqce miejscowosci: Andryjanki Bocki, Bodaczki, Bodaki, Bystre,
Chranibory Drugie, Chranibory Pierwsze, Dubno, Dziecinne, Hawrytki, Jakubowskie, Krasna Wies,
Motoczki, Nurzec, Olszewo, Pasieka, Piotrowo-Krzywokoty, Piotrowo-Trojany, Sasiny, Siedlece,
Siekluki, Sieic, Skalimowo, Solniki, Starowies, Szeszyty, Szumki, Sniezki, Torule, Wandalin, Wiercieh,
Wojtki, Wygonowo, Zotocki.

Potozenie Gminy Bocki
Gmina Bocki to typowa wiejska gmina, lezqca w potudniowej czQSci wojewodztwa podlaskiego,
wchodzgcq w sktad powiatu bielskiego. Od potnocy graniczy z gminq Bielsk Podlaski, od wschodu z
gminq OrIa, od zachodu z gminq Bransk, od potudnia z lezqcymi w powiecie siemiatyckim gminami
Milejczyce i Dziadkowice. Gmina Bocki ma bardzo korzystne potozenie geograficzne, poniewaz lezy w
obszarze zielonych ptuc Polski.
Najwazniejszym szlakiem komunikacyjnym jest
droga krajowa numer dziewi^tnascie, ktora
przecina teren gminy z potnocy na potudnie i
t^czy ze sobq dwa najwi^ksze osrodki miejskie
w wschodniej czQsci Polski, Biatystok i Lublin
(64 km od Biategostoku, Lublin 190km). Istotne
jest tez bliskie sqsiedztwo Biatowieskiego Parku
Narodowego (30km) i Nadbuzahskiego Parku
Krajobrazowego (30km). Bocki lezq takze blisko
przejscgranicznych z Biatorusiq i Ukrainq.
Rysunek 1 Podzlatadministracyjny Powiatu Bielskiego
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Gmina Bocl<i posiada typowy charal<ter rolniczy. 69% powierzchni Gminy stanowiq uzytl<i mine, a
prawie 20% to lasy. Nie bez znaczenia jest tez bliskie sqsiedztwo Puszczy Biatowieskiej oraz rzeki Bug,
ktorej doptywem jest, przecinaj^ca teren Gminy, rzeka Nurzec. Gmina Bocki wchodzi w sktad Lokalnej
Grupy Dziatania Puszczy Biatowieza. Przez Gmin^ Bocki przeptywa rzeka Nurzec, wokot rozciqgajq si^
malownicze pola, lasy, ktore sq petne dzikicti zwierzqt. Ten nieskazony ludzkq degradacjq zakqtek
przyrodniczy jest elementem sprzyjajqcym rozwojowi agroturystyki.

Gospodarka w Gminie Bocki
Gmina ma ctiarakter typowo rolniczy. Dominujq tu indywidualne gospodarstwa rolne.

CZQSC Z

nicti

zajmuje si^ agroturystykq. Wtadze gminy promujq rolnictwo proekologiczne. W strukturze
uzytkowania przewazajq uzytki rolne, wsrod ktorych ponad 56,3% zajmujq grunty orne, 25% to tqki a
18,5% to pastwiska. Na koniec 2011 roku 193 podmioty znajdowaty s\q rejestrze REGON dIa Gminy
Bocki. Podmioty funkcjonujq gtownie w sekcjacti: tiandel, agroturystyka, mieczarstwo, produkcja zboz
i rzepaku oraz pszczelarstwo.
W Gminie dziataj^ ponadto:
•

Stowarzyszenie dIa Rozwoju Starowi

•

Stowarzyszenie „Klekociaki"

•

Gminny Osrodek Kultury w Bockacti

•

Biblioteka Gminna

•

Klub Sportowy KP Bocian Bocki

Infrastruktura w Gminie Bocki
Gmina Bocki wyroznia si^ wyzszq niz przeci^tna w powiecie ilosciq drog publicznych o nawierzctini
twardej. tiqczna icti dtugosc to 65 km. Zasoby mieszkaniowe pozostajq od lat na podobnym poziomie,
czyli niespetna 1800. 92% liczby mieszkancow

ma dost^p do infrastruktury wodociqgowej, a

niespetna 24% do infrastruktury kanalizacyjnej. W Gminie znajdujq s\q 2 szkoty podstawowe i jedno
gimnazjum, jedna placowka wychowania przedszkolnego, oraz 2 zaktady opieki zdrowotnej.
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II.

Program emisji obligacji

Gmina Bocl<i wyemituje 3.500 (stownie: trzy tysiqce piecset) obligacji na okaziciela o wartosci
nominalnej 1.000 zt (stownie: jeden tysigc ztotychi) kazda, na tqcznq kwotQ 3.500.000 zt (stownie: trzy
miliony piecset tysi^cy ztotychi).

Obligacje zostanq wyemitowane w latacti 2013-2014 w nast^pujqcycti 6. (stownie: szesciu) seriach:

1. seria A13 o wartosci 500.000 zt,
2. Seria 813 o wartosci 600.000 zt,
3. Seria C13 o wartosci 600.000 zt,
4. Seria A14 o wartosci 500.000 zt,
5. Seria 814 o wartosci 650.000 zt,
6. Seria C14 o wartosci 650.000 zt,

Obligacje zostan^ wykupione w nast^pujqcycti terminach:

1. obligacje serii A13 zostanq wykupione w 2017 r.,
2. obligacje serii A14 zostanq wykupione w 2018r.,
3. obligacje serii 813 zostanq wykupione w 2019 r.,
4. obligacje serii C13 zostanq wykupione w 2020 r.,
5. obligacje serii 814 zostanq wykupione w 2021 r.,
6. obligacje serii C14 zostanq wykupione w 2022 r.,

Srodki z emisji przeznaczone zostanq pokrycie deficytu wynikajqcego z koniecznosci poniesienia
wydatkow zwiqzanycfi z finansowaniem inwestycji w latacti 2013 - 2014.

III.

Sytuacja finansowa Emitenta
A.

Dane z wykonania budzetow oraz uchwaty budzetowe

Gmina Bocki zapewnita dostQp do archiwalnych ucliwat budzetowych oraz ucliwatw sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetow na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urz^du Gminy Bocki.
Informacje o uchwatach budzetowych:
http://bip.UK.bocki.wrotapodlasia.pl/gosp gmi/bud gmi/bud gmi.htm
Informacje 0 wykonaniu budzetu:
http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/gosp gmi/info/
Aktualna wersja uchwaty Budzetowej na 2013 roku wraz z uchwaty w sprawie emisji obligacji oraz
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu znajdujq s\q pod adresem:
http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/rad gmi/uch rad/6ffb797aae28f0d/uchwalv 2013r.htm
Zbior wszystkich dokumentow przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji
znajduje si^ pod adresem:
http://bip.ug.bocki.wrotapodlasia.pl/baf2dl65e073453/

B.

Opinia RIO o mozliwosci splaty zadtuzenia z tyt. emisji obligacji

W chwili obecnej brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczqcej mozliwosci sptaty
zadtuzenia z tytutu obligacji na kwot^ 3.500.000 zt przez Gmin^ Bocki. Wraz z wydaniem opinii przez
RIO, zostanie ona udostQpniona do wglqdu na stronie BIP Urz^du Gminy.

lHaw Derehajh
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