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I. Podstawowe informacje 

A. Dane teleadresowe 

Emitentem obligacji jest Gmina Imielno w województwie świętokrzyskim. Przedstawicielem Gminy 

jest Wójt, Pan Zygmunt Brzeziński.  

Gmina ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy mieszczącym się przy ul. Cmentarnej 7, 28-313 Imielno.  

Z Urzędem Gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (41) 385 12 10 lub drogą 

elektroniczną, oraz pod adresem kancelaria@imielno.pl. 

B. Charakterystyka Emitenta 

Gmina Imielno zajmuje powierzchnię 101,01 km2 i położona jest w południowo – wschodniej części 

powiatu jędrzejowskiego w województwie świętokrzyskim. Według danych z 2012 roku Gmina liczy 

4 456 mieszkańców, gęstość zaludnienia to 44 osoby/km2. Siedzibą Jednostki jest miejscowość 

Imielno położona ok. 50 km na południe od Kielc.  

Gmina graniczy z następującymi jednostkami: od strony zachodniej – gmina Wodzisław, gmina 

Jędrzejów,  północnej – gmina Sobków, wszystkie położone w powiecie jędrzejowskim oraz gminy 

należące do powiatu pińczowskiego: gmina Kije i gmina Pińczów graniczące od strony wschodniej 

oraz gmina Michałów sąsiadująca z gminą Imielno od południa. 

 

                                                                                                         

Rysunek 1. Powiat jędrzejowski i część powiatu pińczowskiego 
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Infrastruktura w Gminie Imielno 

Gmina Imielno, w części północnej, położona jest na trasie przebiegu korytarza transportowego 

o znaczeniu regionalnym, w niedalekiej odległości od międzyregionalnego węzła komunikacyjnego 

jakim jest Jędrzejów. W układzie wschód-zachód przebiega przez Gminę droga krajowa nr 78 łącząca 

tereny wschodnie z Katowicami i południowo zachodnimi obszarami kraju. Ostanie statystyki GUS nt. 

dróg na obszarze Gminy Imielno pochodzą z 2004 roku. Według tych danych długość dróg gminnych 

o nawierzchni utwardzonej wynosi 17 km, a o nawierzchni gruntowej 3 km.  

Przez  teren Gminy przebiega linia kolejowa znaczenia państwowego – Linia Hutnicza Szerokotorowa 

(LHS) oraz kolejka, która po zaprzestaniu działalności gospodarczej w latach 80. funkcjonuje jako 

atrakcja turystyczna – w sezonie kursuje na trasie Jędrzejów – Umianowice – Pińczów, pociąg 

nazwany ”Ekspres-Ponidzie”. Kolejka przebiega w układzie wschód – zachód i posiada stację w 

Motkowicach. 

Według danych GUS za rok 2012, w Gminie długość sieci wodociągowej wynosi 67,2 km. Do sieci 

podłączonych jest ponad 87% mieszkań. Sieć gazowa w Jednostce ma długość ok. 6,4 km. 

Gospodarka Gminy Imielno  

Podstawową formą gospodarowania i źródłem dochodów mieszkańców gminy Imielno jest rolnictwo. 

Według Powszechnego Spisu Rolnego 2010 w Gminie funkcjonują 1024 gospodarstwa rolne, 

wszystkie będące gospodarstwami indywidualnymi o łącznej powierzchni 7382,45 ha. 

W Jednostce w 2013 roku zarejestrowanych było 171 podmiotów gospodarczych z czego prawie 92% 

stanowią podmioty z sektora prywatnego. Stosunkowo największą część (27%) stanowiły podmioty 

z Sekcji G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych. 

Przyroda Gminy Imielno 

Geograficznie Gmina Imielno położona jest w fragmencie Niecki Nidziańskiej. Cały obszar Gminy 

należy do zlewni rzeki Wisły. We wschodniej części Gminy z północy na południe przepływa rzeka 

Nida. Część wschodnia należąca do Doliny Nidy ma charakter zabagnionej doliny z licznymi terasami. 

W tym rejonie utworzony został Nadnidziański Park Krajobrazowy. Część Parku oraz jego otuliny 

wchodzi w obszar gminy. Tereny te objęte są również obszarami Natura 2000. Park ten wchodzi  

w Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia, który zawiera cenne zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. 

W tym obszarze zostało zarejestrowanych wiele rezerwatów, pomników przyrody, stanowisk zwierząt 

i roślin chronionych prawem. 
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II. Program emisji obligacji 

 

Gmina Imielno wyemituje 5.095 (słownie: pięć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) obligacji  

o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 5.095.000 zł 

(słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). 

 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2014 w następujących seriach:  

o Seria A14 o wartości 100.000 zł, wykup w 2017, 

o Seria B14 o wartości 250.000 zł, wykup w 2018, 

o Seria C14 o wartości 425.000 zł, wykup w 2019, 

o Seria D14 o wartości 440.000 zł, wykup w 2020, 

o Seria E14 o wartości 500.000 zł, wykup w 2021, 

o Seria F14 o wartości 650.000 zł, wykup w 2022, 

o Seria G14 o wartości 650.000 zł, wykup w 2023, 

o Seria H14 o wartości 680.000 zł, wykup w 2024, 

o Seria I14 o wartości 700.000 zł, wykup w 2025, 

o Seria J14 o wartości 700.000 zł, wykup w 2026. 

 

 

Cele emisji: 

 spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 

 finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2014. 
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III. Sytuacja finansowa Emitenta 

 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 

 

Gmina Imielno zapewniła dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Gminy Imielno. Adres strony zawierającej uchwały Rady Gminy jest następujący:  

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=184&x=28&y=32  

 

Zbiór wszystkich dokumentów przydatnych w podejmowaniu decyzji dot. oferty Agenta Emisji 

znajduje się pod adresem: 

www.bip.imielno.akcessnet.net 

 

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. emisji obligacji 

 

W obecnej chwili brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej możliwości spłaty 

zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 5.095.000 zł przez Gminę Imielno. Wraz z wydaniem 

opinii przez RIO na w/w temat, zostanie ona udostępniona do wglądu pod adresem podanym w 

punkcie A powyżej. 

http://www.bip.imielno.akcessnet.net/index.php?idg=2&id=184&x=28&y=32

