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Dokąd zmierza Stalowa Wola, Podkarpacie, Polska? 
– spotkanie z parlamentarzystami PO. 

 
W ostatnim czasie  Podkarpacie  odwiedziło 66 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, 

którzy uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami regionu w  kilkunastu powiatach.  

Czego chcą obywatele? Co to znaczy Polska Obywatelska i czy wszyscy w trakcie rządów PiS 
jesteśmy jeszcze obywatelami, czy nie?- to tylko kilka pytań , na które odpowiadali  parlamentarzyści 
Platformy Obywatelskiej: Tomasz Siemoniak, Bożena Kamińska, Piotr Cieśliński i Joanna Fabisiak 
podczas spotkania z mieszkańcami Powiatu Stalowowolskiego. Spotkanie w Stalowej Woli 
prowadziła była posłanka Renata Butryn.  
W ramach dyskusji poruszano tematy związane z ostatnimi wydarzeniami w kraju, podsumowano 
rządy obecnej władzy  lokalnej. Mówiono o gospodarce, sprawach społecznych, kondycji przemysłu 
obronnego. 

 
Od prawej strony: Renata Butryn, Bożena Kamińska, Tomasz Siemoniak, 

Joanna Fabisiak i Tomasz Cieśliński na spotkaniu w Stalowej Woli 

 

Poseł Tomasz Siemoniak, były wicepremier, obecnie odpowiedzialny 
w ramach struktur PO za wybory samorządowe , kilkakrotnie podkreślał, 
jak ważna jest rola samorządów w umacnianiu podmiotowości obywateli 
i demokracji. Mówił o finansowym wzmacnianiu samorządów, 
skrytykował „centralizowanie” rzez PiS zadań, które powinny wykonywać 
samorządy i zabieranie im przeznaczonych na to środków. 
Rozmawiano także na temat zadłużania Polski, podkreślając iż 
w sytuacji wzrostu gospodarczego powinno się redukować dług. Tak 
robi wiele krajów europejskich, a rząd PiS emituje 30 - letnie obligacje, 
które będą spłacać przyszłe pokolenia. 
Wcześniej odbyła się konferencja prasowa, z której relację zamieścił 
m.in. portal stalowemiasto: „Były Minister Obrony Narodowej Tomasz 
Siemoniak nie wyobraża sobie przyszłego parlamentu bez Renaty 
Butryn i jej dalszej pracy na rzecz obronności. Poseł wspomniał 
programy realizowane obecnie w Hucie Stalowa Wola REGINA, mówił 
o produkcji armatohaubicy KRAB i przypomniał, że to, co się teraz dzieje 
w HSW było możliwe dzięki śmiałym decyzjom poprzedniej ekipy 

rządzącej, wzajemnemu zaufaniu i budowaniu dobrych relacji na linii                                                                                      Ministerstwo Obrony Narodowej- Huta Stalowa Wola. Gdyby nie kontrakt na 
podwozia z Koreą, KRAB-y nie byłyby teraz produkowane. Przypomniano również konflikt z Bumarem, który zakończył się w sądzie.  
- Gdybyśmy wtedy nie podjęli śmiałych decyzji, ten program do tej pory by nie ruszył. Byłyby nieustające przepychanki. To ważny program i bliskie są 
nam losy Huty Stalowa Wola. W naszych założeniach widzieliśmy w HSW taki główny ośrodek, jeśli chodzi o polski przemysł obronny- mówił 
Siemoniak. Były minister obawia się, że dziś w zbrojeniówce po zmianach na stanowiskach, które miały miejsce za rządów PiS, brakuje ludzi 
 o wysokich kompetencjach, takim formacie jak ci, którzy musieli odejść. 
- Słyszymy o tych nominacjach, o tych „misiewiczach”, o tych ludziach ze sklepu z rybkami, którzy zostają prezesami firm, też niemałych. Wydaje mi 
się, że będzie coraz gorzej. Pieniądze są ważne, ale wszystko zależy od ludzi. Tutaj, w Stalowej Woli, była świetna ekipa - przekonywał Siemoniak. 
Renata Butryn podziękowała byłemu szefowi MON za pracę jaką włożył w rozwój naszego zakładu, za współpracę ministerstwa z HSW, która układało 
się bardzo dobrze. 

Co z szumnie ogłaszanymi  

inwestycjami    w    Stalowej    Woli ? 
„Miasto (Stalowa Wola) jest również w elitarnym gronie 
samorządów, gdzie będzie prowadzony pilotaż programu 
Mieszkanie+, z którym PiS wiąże duże nadzieje.”- to cytat z artykułu 
zamieszczonego na portalu Wirtualna Polska. Pamiętamy jeszcze 
bardzo dobrze propagandową konferencję 12 października 2016 roku, 
na której pan L. Nadbereżny podpisywał list intencyjny z BGK 
Nieruchomości reprezentowanym przez pana G.. Muszyńskiego 
doradcę zarządu BGK Nieruchomości, i jego słowa: 
„Dzisiaj po tych dwóch latach mamy to szczęście, że rząd Pani Premier 
Beaty Szydło realizuje Program „Mieszkanie +”, który wpisuje się 
w naszą strategię budownictwa mieszkaniowego. Spotykamy się tutaj  
w tym miejscu nieprzypadkowo, bo mam nadzieję, że do połowy grudnia 
otrzymamy wszystkie pozwolenia na budowę pierwszych dwóch bloków, 
które znajdą się na przestrzeni za nami. Dzisiejsze porozumienie z 
Bankiem Gospodarstwa Krajowego daje nam zielone światło do 
realizacji tej inwestycji.” (stalowka.eu) całość na stronie 2 
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- Wydaje mi się, że tego „dziękuję” dzisiaj nie można się doczekać za to, co 
zrobiliśmy. Przypisywanie sobie wszelkich zasług i to bez żadnych 
zahamowań, bez takiej elementarnej kultury politycznej jest dla mnie bardzo 
bolesne - mówiła Renata Butryn. 
O polskich drogach mówiła Bożena Kamińska, która zajmuje się Polską 
Wschodnią. Posłanka przytoczyła dane, z których wynika, że za czasów 
poprzedniej władzy PO - PSL w naszym kraju przybyło ponad 3 tys. km 
autostrad. 
- Obecnie w programie infrastruktury minister zaplanował budowę 34 km 
dróg - mówiła posłanka PO.” 
Warto w tym momencie warto podkreślić, że budowa S - 19 i obwodnicy 
Nisko – Stalowa Wola już jest opóźniona o 2 lata, za to rozwija się szereg 
inwestycji drogowych już nie tylko w okolicach Mielca, nad czym czuwa  
marszałek Podkarpacia, ale na południu województwa, szczególnie w 
kierunku Przemyśla. Nie trzeba podkreślać, jak istotne dla rozwoju naszego 
subregionu jest dobre skomunikowanie Stalowej Woli, Niska, Tarnobrzega. 
Spotkanie z parlamentarzystami trwało ponad 2 godziny. 

Autor: Dariusz Przytuła 
 
 

 

Konferencja prasowa, od prawej: Bożena Kamińska, Tomasz 
Siemoniak, Renata Butryn, Tomasz Cieśliński, Dariusz Przytuła 
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Co z szumnie ogłaszanymi  inwestycjami  w Stalowej Woli ? 
Autor: Renata Butryn 

   

  

„Miasto (Stalowa Wola) jest również w elitarnym gronie samorządów, gdzie będzie prowadzony pilotaż 
programu Mieszkanie+, z którym PiS wiąże duże nadzieje.”- to cytat z artykułu zamieszczonego na portalu 
Wirtualna Polska. Pamiętamy jeszcze bardzo dobrze propagandową konferencję 12 października 2016 roku, na 
której pan L. Nadbereżny podpisywał list intencyjny z BGK Nieruchomości reprezentowanym przez pana 
 G. Muszyńskiego doradcę zarządu BGK Nieruchomości, i jego słowa: 
„Dzisiaj po tych dwóch latach mamy to szczęście, że rząd Pani Premier Beaty Szydło realizuje Program „Mieszkanie 
+”, który wpisuje się w naszą strategię budownictwa mieszkaniowego. Spotykamy się tutaj w tym miejscu 
nieprzypadkowo, bo mam nadzieję, że do połowy grudnia otrzymamy wszystkie pozwolenia na budowę pierwszych 
dwóch bloków, które znajdą się na przestrzeni za nami. Dzisiejsze porozumienie z Bankiem Gospodarstwa 
Krajowego daje nam zielone światło do realizacji tej inwestycji.” (stalowka.eu).  

Dzisiaj po przygotowaniu terenu, czyli wycięciu 450 drzew, okazuje się, że Stalowa Wola  przy budowie dwóch bloków komunalnych przy ulicy 
Orzeszkowej (96 mieszkań) nie  skorzysta z rządowego programu Mieszkanie Plus, mimo podpisanego w październiku 2016 roku porozumienia 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ponieważ zdecydowanie podrażałoby to koszty inwestycji. 
W piątek 19 maja na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta zadecydowano, że mieszkania zostaną wybudowane z własnych środków, 
 a wkładem własnym gminy będzie wniesiona aportem do MZB działka. 
Radni dokonali też przesunięcia środków, tj. 14 mln zł, z budowy Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej na rzecz Miejskiego Zakładu 
Budynków. Świetnie pamiętamy także propagandową konferencję pana prezydenta, kiedy „stawiał” na sport. 
O czym to świadczy? O braku elementarnej przezorności, wiedzy ekonomicznej i nieumiejętności rozsądnego planowania inwestycji. Infografika 
i dobry pijar nie wystarczą, gdy trzeba sięgać po pieniądze do miejskiej, czyli naszej - mieszkańców, kasy. 
Rodzą się konkretne  pytania:  
- Dlaczego pan prezydent przed rozpoczęciem inwestycji nie sprawdził, według jakich konkretnych zasad i reguł ma wyglądać współpraca z BGK? 
- Jak będzie wyglądała procedura przydziału mieszkań (96) dla rodzin, budowanych za nasze pieniądze, które będzie można później wykupić na 
bardzo korzystnych zasadach? (Myślę, że chętnych będzie dużo więcej niż mieszkań). 

 

HEJT  STOP – WALCZYMY Z MOWĄ NIENAWIŚCI 
Co oznacza słowo hejt? Hejtem określa się działanie w Internecie, które jest przejawem złości, agresji i nienawiści w stosunku 
do drugiego człowieka. Razem z działaczami Platformy Obywatelskiej w Stalowej Woli kategorycznie mówimy DOŚĆ, 
od jakiegoś czasu zgłaszamy administratorom portali, policji lub prokuraturze każdy brutalny hejt wymierzony w osoby 
związane z Platformą Obywatelską w Stalowej Woli. Koniec z polityką miłości do osób, które sieją nienawiść i kłamstwo. 
Obrażanie na forach i pod artykułami, w których sam się wypowiadam, lub artykułami, które dotyczą działań lokalnych struktur 
PO dotknęło już nie tylko mnie, ale i  Renatę Butryn, Roberta Filę oraz Małgorzatę Czwarno. Ostatnie wizyty naszych koleżanek 
i kolegów – posłów, byłych ministrów, premiera i marszałka Sejmu, doprowadziły do wściekłości sympatyków PiS, Młodzieży 
Wszechpolskiej, ONR. Zadaję sobie pytanie, czy to są te same osoby, które czasem przychodzą na nasze spotkania dla mieszkańców, 
sympatyków Platformy Obywatelskiej, ale tylko po to, aby  zakłócić  merytoryczną dyskusję. Nigdy nie przyszło mi na myśl, aby iść 
na jakiś wiec czy spotkanie organizowane przez PiS i je zakłócać, bo szanuję mieszkańców, którzy mają inne poglądy polityczne. 
Ostatnie obrażanie mojej osoby, kłamstwa i znieważanie pod artykułami w komentarzach, gdzie wypowiadam się z imienia i nazwiska, 
a mam prawo wypowiedzi i komentowania, doprowadziły do tego, że postanowiłem zdecydowanie zareagować  na kłamstwa. 

Sprawą zajęła się stalowowolska Prokuratura. 
W dniu 12 kwietnia 2017 roku na łamach portalu www.stalowka.net pod artykułem pt. „Zobacz jak będą wyglądać nadsańskie błonia” umieszczono 
wpis, który zawiera nieprawdę. Jego autor mnie szkaluje, obraża i pisze nieprawdę. To samo spotyka byłą poseł Renatę Butryn czy ostatnio radnego 
powiatu stalowowolskiego Roberta Filę. Nie damy się zastraszać i obrażać, a dla autorów takich wpisów jest  miejsce w sądzie. 
Do tej zdecydowanej walki z hejtem zainspirowało mnie to, co działo się z „poziomem” komentarzy po wypowiedziach biskupa Tadeusz P ieronka  na temat 
uchodźców. Fala nienawiści, z jaką zetknął się ten szacowny i mądry duchowny, jest porażająca. Uświadomiło mi to, że nie ma już w naszym 
społeczeństwie żadnej kultury dyskusji i nie ma miejsca na autorytety. Każda wypowiedź, nawet w sprawach ściśle naukowych, jest dziś hejtowana, bo 
ludzie przestali odróżniać merytoryczną krytykę od brutalnego hejtu. Zadaję sobie pytanie, jaką rolę w rozwoju mowy nienawiści odgrywają tzw. ‘”płatni 

hejterzy”, i czy zleceniodawcy zdają sobie sprawę, że ostatecznie  praca tychże propagatorów nienawiści bije także w nich?
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ŁATWO BUDOWAĆ NA CUDZYM  –  Elżbieta Łukacijewska, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki PR-owi Prezydent Trump osiągnął sukces i chyba każdy wie, kim 
jest lub kojarzy jego nazwisko, natomiast mało kto wie, 
że większość jego inwestycji jako biznesmena była nietrafiona 
i przynosiła milionowe straty. Podobnie sytuacja wygląda z rządem PiS, 
który do perfekcji opanował spójny przekaz medialny, chwalenie się nie 
swoimi osiągnięciami oraz często bezsensowne i pełne arogancji 
tłumaczenie się ze swoich wpadek, tak jak to było chociażby przy okazji 
wypadku Ministra Macierewicza. To nad czym w szczególności 
ubolewam, to to jak skutecznie przekonali Polaków, że tylko Oni są 
prawdziwymi patriotami i Polakami dbającymi o kwestie społeczne. 
Tymczasem prawda wygląda zupełnie inaczej, a przykładów na 
przekłamania PiS nie trzeba szukać daleko. 
 
Premier Beata Szydło z wielką pompą otworzyła Miejski Żłobek 
Integracyjny w Stalowej Woli, inicjując tym samym rozpoczęcie 
programu „Maluch Plus”. Tyle tylko, że nie jest to żadne rozpoczęcie, 
a kontynuacja funkcjonującego od 2011 roku programu Maluch. Tu nie 
ma nic nowego. Pieniądze na realizację tego programu zostały 
przygotowane jeszcze za czasów koalicji PO-PSL. Do tej pory 
w ramach programu powstało już 2500 żłobków. Nawet kwota 
przeznaczona na program w 2017 roku 151 000 000 zł jest identyczna 
jak w latach poprzednich. Jedyne co się zmieniło to nazwa, do której 
dodano słowo „Plus” i podpis pod akceptacją programu. Kiedyś 
podpisywał ją Władysław Kosiniak – Kamysz z PSL, teraz minister 
Elżbieta Rafalska z PiS.  
 
Cieszę się niezmiernie i zdecydowanie opowiadam się za kontynuacją 
programu, ale szczytem hipokryzji jest przypisywanie sobie pomysłów 
poprzedników. Zresztą, cały czas tworzony jest zgodnie z zasadami 
PRL-owskiej propagandy mit, że wsparcie dla rodzin zaczęło się 
z nadejściem tzw. „dobrej zmiany”. I ta propaganda przynosi pierwsze 
skutki, dlatego tym bardziej będę przypominać, że wsparcie dla rodziny 
było jednym z najważniejszych projektów rządu koalicji PO-PSL.  
 
Świadczy o tym chociażby fakt, że wprowadziliśmy jeden 
z najdłuższych w Europie, roczny urlop dla rodziców, w tym coś czego 
nie było wcześniej, obowiązujący od 2010 r. urlop dla ojców. Doskonale 
pamiętam jak za moich czasów kobieta po 3 miesiącach musiała wrócić 
do pracy. W USA taki przywilej jak urlop macierzyński czy rodzicielski 
nie istnieje. W krajach  zachodnich – w  Hiszpanii, Francji czy 
Niemczech urlop macierzyński mieści się w zakresie od 14 do 16 tyg. 
Dla przypomnienia w Polsce są to 52 tygodnie(macierzyński - 20 
tygodni oraz rodzicielski - 32 tygodnie). Lepiej jest tylko w Bułgarii, 

gdzie urlop trwa 410 dni. 
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Prawdziwą rewolucją było 1000 zł wsparcia dla kobiet bez prawa do 
zasiłku macierzyńskiego, takich jak studentki czy osoby bezrobotne, 
które wcześniej pozostawione były same sobie. Zwiększyliśmy liczbę 
żłobków. Zainwestowaliśmy prawie 0,4 miliarda euro z funduszy 
europejskich w modernizację i budowę przedszkoli, zwłaszcza na 
terenach wiejskich. Nie wiem, czy wszyscy Czytelnicy 
o tym wiedzą, bo może nie potrafiliśmy tego tak ,,sprzedać” jak rząd 
Jarosława Kaczyńskiego, ale od października 2011 r. łatwiej można 
zatrudnić nianię, a do jej wynagrodzenia dokłada państwo, opłacając jej 
składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne liczone od minimalnej 
pensji. Zagwarantowaliśmy, że godziny w przedszkolach publicznych, 
wykraczając poza darmowe pięć godzin opieki, kosztują symboliczną 
złotówkę. Od 1 września 2014 r. dzieci w I klasach mogą korzystać 
z bezpłatnego podręcznika, a Kartę Dużej Rodziny, którą uchwalił rząd 
PO-PSL ma już milion Polaków. Kartę, która uprawnia do tańszych 
usług i zakupów. Czy można było więcej, lepiej? Pewnie tak, ale jestem 
dumna z tego, co udało się osiągnąć. 
 
To co różni nasz rząd od obecnego jest to, że w przypadku PiS zawsze 
pojawia się na końcu obietnicy jakieś „ale”. Tak było w przypadku 500 + 
kiedy z programu praktycznie całkowicie wykluczono rodziców 
samotnie wychowujących dziecko. Tak było w przypadku programu 
darmowych leków dla seniorów powyżej 75 roku życia. Ministerstwo 
Zdrowia określiło, że za darmo będą te leki, których skuteczność 
odpowiada cenie. Co w rzeczywistości oznacza, że najdroższe leki na 
pewno nie będą dla emerytów za darmo. I wreszcie tak było  
z zapowiedziami taniego państwa ograniczającego wydatki na 
administrację państwową, ale nie w przypadku Ministra Macierewicza 
i 30 luksusowych limuzyn za 35 mln zł. Na szczęście obecny rząd może 
kontynuować nasze projekty nie poprzedzone żadnym ,,ale”. Takie jak 
Program ,,Maluch”. 

 

 

Emerytura - o co warto zadbać? 
Już w październiku 2017  nastąpi obniżenie wieku emerytalnego,  prawa emerytalne nabędzie ok. 330 tys. Polaków. Okazuje się, iż 93 
tys. z nich (w tym 50 tys. kobiet) nie ma na kontach w ZUS wszystkich składek emerytalnych, bo nie wszyscy wystąpili o wyliczenie 
kapitału początkowego. Do kapitału początkowego mają prawo osoby, które pracowały przed 1999 rokiem ,a jest on bardzo ważny dla 
ustalenia wysokości wypłacanej co miesiąc emerytury. Aby wystąpić o wyliczenie kapitału początkowego, musimy dostarczyć 
świadectwa pracy i informacje o zarobkach sprzed 1999 roku. Wiele osób ma z tym problem, bo nastąpiła np. likwidacja zakładów 
pracy i nie bardzo wiadomo, gdzie szukać dokumentów. Oto kilka „podpowiedzi”: 
 1. ZUS – uruchomił bazę informacyjną, która obejmuje  wykaz zlikwidowanych zakładów pracy z informacją i adresem, gdzie znajdują 
się dokumenty zlikwidowanego zakładu pracy. Baza ta to - ponad 8 tys. zlikwidowanych (bądź przekształconych) zakładów pracy, 
organizacji związkowych i partyjnych, spółdzielni, PGR – ów. Wpisujemy adres: www.zus.pl., następnie nazwę szukanego zakładu 
pracy i otrzymujemy informację, gdzie  są dostępne interesujące nas dokumenty. 
2. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych – od 2004  uruchomiła bazę wskazującą miejsca przechowania dokumentacji ponad 29 
tys. zlikwidowanych firm, a także adresy 1675 instytucji i firm, które przechowują taką dokumentację. Bazę prowadzi 
Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. (adres: ul. Stefana Okrzei 1 05-822 Milanówek).  Pod 
numerem telefonu (22) 635 68 22 działa  punkt konsultacyjno-informacyjny. 
3.Dokumentacji osobowej i płacowej ze zlikwidowanych spółdzielni można szukać w związku rewizyjnym, w którym była zrzeszona 

spółdzielnia lub w Krajowej Radzie Spółdzielczej (00-013 Warszawa, ul. Jasna 1) Ciąg dalszy strona 4 
 



 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wydawca: Platforma Obywatelska RP 
w Stalowej Woli 
Tel. 695 616 963 
Patronat internetowy: 
www.budzetobywatelski.Net 

e-mail: kontakt@budzetobywatelski.net 

Emerytura - o co warto zadbać? …… ciąg dalszy 
4. Dokumenty istotne dla osób, które odbyły przed 1999 r. służbę w wojsku, w tym także służbę zawodową, można odnaleźć w Centralnym Archiwum 
Wojskowym (00-910 Warszawa, ul. Czerwonych Beretów 124) oraz w Archiwum Wojsk Lądowych. 
 5. Ostatecznie, gdy nie znajdziemy dokumentów, można wskazać świadków, którzy potwierdzą nasze zatrudnienie w danym zakładzie pracy.  
 6. Ukończone studia - po zmianie przepisów  w maju 2015 osoby, które ukończyły studia, mają wyliczony kapitał z całego okresu studiów.  O nowe naliczenie 
kapitału początkowego w związku z latami studiów mogą  wystąpić do ZUS-u zarówno osoby niepobierające jeszcze emerytury, jak i emeryci. Należy zgłosić 
się do ZUS-u z dyplomem ukończenia studiów. 
7. Urlop wychowawczy -  Od 1999 r. okres ten jest traktowany jest jako lata składkowe,  ale  przed 1999 r. ZUS traktował jako go jako lata nieskładkowe. To 
oznacza, że kobiety miały naliczony mniejszy kapitał początkowy, co skutkowało dużo niższą emeryturą. W 2015 r. posłowie zmienili przepisy i  urlop 
wychowawczy (przed czy po 1999 r.) jest traktowany  jako okres składkowy. Kobiety, które są  na emeryturze albo dopiero zamierzają na nią przejść, a były 

na urlopie wychowawczym przed 1999 r., mogą wystąpić do ZUS-u o nowe przeliczenie kapitału początkowego,  dzięki temu ich emerytura będzie wyższa. 

Kilka istotnych pytań, …które wciąż pozostają bez odpowiedzi. 
Infografiki pana Prezydenta Nadbereżnego i sztuka promowania 
siebie budzą nasz niekłamany podziw. Przyglądamy się uważnie 
działaniom prezydenta Stalowej Woli i, niestety, rodzą one 
uzasadniony niepokój. Mamy informacje o planach 
inwestycyjnych, dopłatach, ale brakuje rzetelnej informacji na 
temat budżetu miasta. 
W związku z tym stawiamy kilka pytań, na które, cierpliwie, 
oczekujemy odpowiedzi. Każdy, kto zarządza chociażby budżetem 
domowym, wie, że można wydawać więcej jak przybywa w nim 
pieniędzy. Stalowa Wola nie odnotowała w ostatnich 2 latach 
napływu poważnych inwestorów, więc budżet miasta nie został 
w szczególny sposób zasilony. Zdumiewa więc to nieustanne 
ogłaszanie nowych pomysłów, które wymagają dużych nakładów 
finansowych, a wycofywanie się ostatnio z sztandarowych projektów, 
świadczy, iż z budżetem miasta jest kiepsko. Wielu ekspertów, 
ekonomistów zwraca uwagę na przeinwestowanie i niebezpieczny 
poziom zadłużenia niektórych miast oraz gmin, co grozi im 
bankructwem, stagnacją i cofaniem się w rozwoju. Oby Stalowa Wola 
nie znalazła się w gronie tych miast. Poniżej pismo, które 
skierowaliśmy do prezydenta miasta: 
 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNYCH 
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w związku z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. wnosimy 
 o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 
1. Jaka jest sytuacja kredytowa miasta i czy zostały w trakcie trwania Pana kadencji lub zostaną zaciągnięte kolejne kredyty, aby sfinansować szczególny 
„rozmach” inwestycyjny? 
2. Od jakich kredytów i od jakiej sumy spłacane są obecnie tylko odsetki? W którym roku miasto rozpocznie ich spłatę? (spłatę kapitału).  
3.Która z planowanych inwestycji przyniesie miastu dodatkowe dochody? Prosimy o podanie konkretnych sum. 
4. Jakie inwestycje prowadzone przez miasto dadzą mieszkańcom pracę? 
5.O ile i dlaczego wzrosło opodatkowanie dla lokalnych przedsiębiorców? 
6. Dofinansowanie do miejskiej komunikacji wynosi 37mln zł (miało być o wiele wyższe). W jaki sposób miasto zamierza zdobyć na tę inwestycję  brakujące 
15,5 mln zł.? (całość inwestycji to ponad 52,5 mln). Czy rzeczywiście aż tyle autobusów należy  zakupić? 
7. Ile osób zostało  zatrudnionych  na podstawie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych w Urzędzie Miasta oraz podległych prezydentowi instytucjach od 
początku Pana kadencji i jaki jest miesięczny koszt związany z tym wzrostem zatrudnienia?  
8. Ile kosztuje przygotowanie szkół do wdrożenia planowanej reformy? W których z nich realizuje się inwestycje i jakiego rodzaju? 
9. Jakie dodatkowe wpływy do budżetu miasta nastąpiły w czasie pełnienia przez Pana funkcji Prezydenta Miasta Stalowa Wola? 
10. Ile obiektów, których utrzymanie jest finansowane z budżetu miasta, przybyło dodatkowo za czasów Pana kadencji i jakie są koszty ich utrzymania? 
11. Na jakich zasadach nastąpiło przejęcie przez miasto budynku głównej dyrekcji od HSW S.A.?  
12. Komu i dlaczego udzielił Pan zwolnienia z podatku lokalnego? 
13. Jaki był koszt przejęcie dróg na terenie HSW i jakie konsekwencje finansowe w zakresie podatku od nieruchomości spowodowało to w budżecie miasta? 
14. Jakie zobowiązania wiążą się z przejęciem dróg co do kosztów  ich remontów i utrzymania? 
Oczekujemy odpowiedzi w terminie określonym w art. 13 ustawy nie dłuższym niż 14 dni. 

Podpisano: 
Renata Butryn 

Małgorzata Czwarno 
Dariusz Przytuła 

 
Otrzymaliśmy powiadomienie, że pan prezydent prześle odpowiedź w późniejszym terminie. Dlaczego? Trudno nam to zrozumieć, bo pytania są 
proste i ktoś, kto „panuje” nad budżetem, potrafi udzielić odpowiedzi w wymaganym urzędowo terminie. 

Zapraszamy do kontaktu z nami przez nasze dwa profile Facebooka: 

Platforma Obywatelska Powiat Stalowowolski 

Platforma Obywatelska - Stalowa Wola 

Inicjatorzy pisma do prezydenta miasta, od prawej: 

Małgorzata Czwarno, Renata Butryn, Dariusz Przytuła 


