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I.

Podstawowe informacje

A. Dane teleadresowe
Emitentem obligacji jest Powiat Sokólski znajdujący się w województwie Podlaskim. Przedstawicielem
Powiatu jest Starosta, pan Piotr Rećko.
Jednostka ma swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 8,
16-100 Sokółka. Ze starostwem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem 85 711 08 11
lub drogą elektroniczną pod adresem: starostwo@sokolka-powiat.pl

B. Charakterystyka Emitenta
Powiat Sokólski położony jest we wschodniej części województwa podlaskiego w odległości ok. 40 km
od Białegostoku. Administracyjnie w skład powiatu wchodzą następujące jednostki samorządowe:
Dąbrowa Białostocka, Krynki, Sokółka, Suchowola, Janów, Korycin, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra,
Szudziałowo. Powiat Sokólski zajmuje powierzchnię 2055 km 2 i według danych na koniec 2016 r. był
zamieszkiwany przez 69.375 mieszkańców. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 31 osób/km 2.
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Rysunek 1. Powiat Sokólski w województwie podlaskim
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Infrastruktura w Powiecie Sokólskim
Drogi powiatowe stanowią uzupełniającą sieć połączeń drogowych w powiecie sokólskim w stosunku
do dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu międzyregionalnym. Drogi te funkcjonujące jako drogi
regionalne i lokalne, z reguły łączą siedziby gmin mające istotne znaczenie dla województwa i
powiatu. W innych przypadkach są dogodnymi połączeniami między drogami krajowymi i
wojewódzkimi stanowiąc układ komunikacyjny

do wykorzystania w ramach współpracy

przygranicznej.
Na obszarze administracyjnym Powiatu Sokólskiego znajdują się 123 odcinki dróg powiatowych.
Łączna długość sieci dróg powiatowych wynosi 886,927 km z czego 852,141 km to drogi zamiejskie, a
34,786 km to drogi miejskie.
Na sieci dróg powiatowych usytuowanych jest 56 mostów oraz 996 przepustów drogowych. Sieć dróg
powiatowych jest powiązana z drogami gminnymi, krajowymi i wojewódzkimi.

Gospodarka Powiatu Sokólskiego
Według danych GUS na koniec 2016 roku na terenie Powiatu Sokólskiego funkcjonowało 3.924
podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego zdecydowaną większość stanowiły
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Funkcjonujące na terenie Powiatu Sokólskiego
podmioty gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych), sekcji F (budownictwo) oraz sekcji C (przetwórstwo przemysłowe). Jeśli
chodzi o strukturę własnościową podmiotów zarejestrowanych na terenie Powiatu Sokólskiego to
zdecydowaną większość stanowią podmioty należące do sektora prywatnego (3.715 takich
podmiotów na koniec 2016 r.).
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II.

Program emisji obligacji

Powiat Sokólski wyemituje 19.000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej
1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 19.000.000 zł (słownie: dziewiętnaście
milionów złotych).
Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w latach 2017-2019 w następujących seriach:


Seria A17 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2023 roku,





































Seria B17 na kwotę 200.000 zł, wykup w 2024 roku,
Seria C17 na kwotę 300.000 zł, wykup w 2025 roku,
Seria D17 na kwotę 300.000 zł, wykup w 2026 roku,
Seria E17 na kwotę 300.000 zł, wykup w 2027 roku,
Seria F17 na kwotę 300.000 zł, wykup w 2028 roku,
Seria G17 na kwotę 400.000 zł, wykup w 2029 roku,
Seria H17 na kwotę 400.000 zł, wykup w 2030 roku,
Seria I17 na kwotę 400.000 zł, wykup w 2031 roku,
Seria J17 na kwotę 300.000 zł, wykup w 2032 roku,
Seria A18 na kwotę 300.000 zł, wykup w 2023 roku,
Seria B18 na kwotę 400.000 zł, wykup w 2024 roku,
Seria C18 na kwotę 400.000 zł, wykup w 2025 roku,
Seria D18 na kwotę 500.000 zł, wykup w 2026 roku,
Seria E18 na kwotę 600.000 zł, wykup w 2027 roku,
Seria F18 na kwotę 700.000 zł, wykup w 2028 roku,
Seria G18 na kwotę 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
Seria H18 na kwotę 1.000.000 zł, wykup w 2029 roku,
Seria I18 na kwotę 1.100.000 zł, wykup w 2030 roku,
Seria J18 na kwotę 1.100.000 zł, wykup w 2030 roku,
Seria K18 na kwotę 1.100.000 zł, wykup w 2031 roku,
Seria L18 na kwotę 1.200.000 zł, wykup w 2031 roku,
Seria M18 na kwotę 1.300.000 zł, wykup w 2032 roku,
Seria N18 na kwotę 1.300.000 zł, wykup w 2032 roku,
Seria O18 na kwotę 1.500.000 zł, wykup w 2033 roku,
Seria P18 na kwotę 1.500.000 zł, wykup w 2033 roku,
Seria A19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2023 roku,
Seria B19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2024 roku,
Seria C19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2025 roku,
Seria D19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2026 roku,
Seria E19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2027 roku,
Seria F19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2028 roku,
Seria G19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2029 roku,
Seria H19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2030 roku,
Seria I19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2031 roku,
Seria J19 na kwotę 100.000 zł, wykup w 2032 roku.
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Celem emisji w latach 2017-2019 jest finansowanie planowanego deficytu budżetu.
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III.

Sytuacja finansowa Emitenta

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe


Powiat Sokólski zapewnił dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w
sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Urzędu Powiatu Sokólskiego. Adres strony zawierającej uchwały Rady Powiatu jest



następujący:
http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/powiat_1/radapowiatusokolskiego/uchwalyradypowia



tusokolskiego/
Dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji zostały zebrane pod



następującym adresem:
http://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl

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 19.000.000 zł przez Powiat Sokólski. Opinia RIO
w powyższej kwestii zostanie udostępniona przez Powiat Sokólski do wglądu pod adresem
podanym w punkcie A powyżej.
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