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I. Podstawowe informacje 

A. Dane teleadresowe 

Emitentem obligacji jest Gmina Kowala znajdująca się w województwie mazowieckim, w powiecie 

radomskim. Przedstawicielem Gminy jest Wójt, Pan Dariusz Bulski. 

Jednostka ma swoją siedzibę w Urzędzie Gminy mieszczącym się przy ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 

Kowala-Stępocina. Z Urzędem Gminy można skontaktować się telefonicznie, pod numerem (48) 610 

17 60 lub drogą elektroniczną pod adresem: kowala@kowala.pl 

B. Charakterystyka Emitenta 

Gmina Kowala zajmuje obszar 74,71 km2. Według danych GUS Gmina liczy 12.273 mieszkańców, a 

gęstość zaludnienia to w przybliżeniu 160,2 osoby/km2. Gmina Kowala położona jest w powiecie 

radomskim, województwie mazowieckim. Od strony północnej Kowala graniczy z Radomiem, od 

wschodu z gminą Skaryszew, od południa z gminą Wierzbica, a od zachodu z gminą Orońsko i Wolanów. 

 

 
 
 

Rysunek 1. Gmina Kowala w powiecie radomskim  
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Infrastruktura w Gminie Kowala 

Struktura układu komunikacyjnego gminy wygląda następująco: 1 droga krajowa, 3 drogi wojewódzkie, 

8 dróg powiatowych i sieć dróg gminnych. Przez teren gminy przechodzą następujące drogi: 

• droga ekspresowa S7; 

• droga wojewódzka nr 735; 

• droga wojewódzka nr 744; 

• droga wojewódzka nr 733; 

• droga powiatowa nr 3539W Radom- Gębarzów- Polany; 

• droga powiatowa nr 3557W Kowala -Ruda Wielka- Wierzbica; 

• droga powiatowa nr 3558W Błonie- Kosów; 

• droga powiatowa nr 3559W Młodocin- Kowala; 

• droga powiatowa nr 3564W Radom- Augustów- Kowala- Parznice; 

• droga powiatowa nr 3565W Wolanów- Kończyce; 

• droga powiatowa nr 3570W Zakrzew- Wolanów- Augustów; 

• droga powiatowa nr 4010W Orońsko- Dąbrówka Zabłotnia- Ruda Mała 

Łączna długość dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wynosi 61,14 km. 

Gospodarka Gminy Kowala 

Według danych GUS na koniec 2020 roku na terenie Gminy Kowala funkcjonowało 738 

przedsiębiorców.  Większość to mikroprzedsiębiorstwa o jednolitym profilu, działające głównie 

w takich branżach jak handel, transport, naprawy i budownictwo. Są to zazwyczaj rodzinne firmy, 

realizujące inwestycje ze środków własnych.). Funkcjonujące na terenie Gminy Kowala podmioty 

gospodarcze działają głównie w zakresie sekcji F (budownictwo), sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych), sekcji H (transport i gospodarka magazynowa) oraz sekcji C 

(przetwórstwo przemysłowe).   
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II. Program emisji obligacji 

Gmina Kowala wyemituje 7.000 (słownie: siedem tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 7.000.000 zł (słownie: siedem milionów złotych). 

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2022 roku w następujących seriach: 

• Seria A22 o wartości 1.000.000 zł, wykup w 2025 roku, 

• Seria B22 o wartości 1.100.000 zł, wykup w 2026 roku, 

• Seria C22 o wartości 1.100.000 zł, wykup w 2027 roku,  

• Seria D22 o wartości 1.200.000 zł, wykup w 2028 roku,  

• Seria E22 o wartości 1.300.000 zł, wykup w 2029 roku, 

• Seria F22 o wartości 1.300.000 zł, wykup w 2030 roku. 

Celem emisji w 2022 roku jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego 

kredytu oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu. 

III. Sytuacja finansowa Emitenta 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 

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

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy Kowala. Adres strony zawierającej uchwały Rady Gminy jest następujący: 

http://kowala.biuletyn.net/?bip=1&cid=1203 

Dokumenty przydatne w podejmowaniu decyzji dot. oferty na wybór podmiotu uprawnionego do 

nabycia obligacji zostały zebrane pod następującym adresem: 

http://kowala.biuletyn.net/?bip=1&cid=1205&bsc=N 

 

http://kowala.biuletyn.net/?bip=1&cid=1203
http://kowala.biuletyn.net/?bip=1&cid=1205&bsc=N
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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 7.000.000 zł przez Gminę Kowala. W chwili wydania 

opinii przez RIO Gmina udostępni ją do wglądu pod adresem podanym w ogłoszeniu o konkursie 

ofert. 

 


