
Ad.2 ,,Od iakich kredytów i od iakiei sumy spłacane są obecnie tylko odsetki? W którym roku

miasto rozpocznie ich spłatę? (spłatę kapitału)."

W dniu 22.1,2,2014 r. Gmina zaciągnęła kredyt w banku PEKAO S,A. w wysokości 24 659.000,- zł

ze spłatą rat kapitałowych od 1,6,02.2079 r, do t6.07 .2021r. Obecnie od kredytu spłacane są tylko

odsetki. Zapłata pierwszej raty kapitałowej rozpocznie się w dniu 16.02.2019 r. Postępowanie

o udzielenie kredytu było wynikiem decyzji podjętych przez wŁadze samorządowe poprzedniej

kadencji. Obecne władze Miasta nie miały wpłinłlu na specyfikację przetargową oraz okres spłaty.

Spłata wszystkich zaciągniętych kredytów odbywa się zgodnie ze specyfikacjąprzetargową.

Ad.3 ,,Która z planowanych inwestycji przyniesie miastu dodatkowe dochody? Prosimy

o podanie konkretnych sum."

Gmina zgodnie z ustawą z dnia B marca 1990 r. o samorządzie gminnym nie prowadzi działalności,

która przynosi dochody. W art. 7 w/w ustawy wskazano, że do zadań gminy należy zaspakajanie

zbiorowych potrzeb wspólnoty, wskazując jednocześnie szczególne obszary tej działalności.

Wszelkie inwestycje mają więc na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy i nie są

ukierunkowane na zysk,l,ecz na rozwój Miasta, jego społeczności, poprawę komfortu użytkowania

infrastruktury publiczn ej oraz na rozwó j przedsiębiorczości.

Ad. 4 ,,|akie inwesĘcie prowadzone przez miasto dadzą mieszkańcom pracę?"

Zadaniem Gminy nie jest ,,dawanie" pracy, |ecz tworzenie warunków do rozwoju

przedsiębiorczości. Gmina wykonuje to zadanie na wielu płaszczyznach poprzez inwestycje.

Z danychjakie publikuje Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli wynika, że na koniec 2014 roku

w Stalowej Woli było 3023 osób bezrobotnych, natomiast na koniec 2016 roku liczba ta rvynosiła

1726 osób, a więc o 1297 mniej niż na koniec poprzedniej kadencji.

Ad. 5 ,,O ile i dlaczego wzrosło opodatkowanie dla lokalnych przedsiębiorców?"

W związku z potrzebą zabezpieczenia w budżecie środków na udział własny, do wniosków na

realizacje zadań inwestycyjnych przy pomocy środków zewnętrznych, oraz ze względu na fakt, że

stawki podatku od nieruchomości nie były podnoszon e od 2007 r., przyjęto wzrost stawek;

. na 2016 r.:

1) od gruntów związanychzprowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

a) sprzedaży paliw,

b) działalności bankowej lub świadczenia usług finansowych,

c) wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub handlu energią elektryczną,

wzrost stawki o 0,30 zł,tj.z 0,59 zł do 0,B9 złf m2, a dla pozostałych działalności, bezzmian,

w wysokości 0,59 zł/mz
' 2) od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie:

a) handlu, gdy powierzchnia jest większa od 1000 -z [dla jednego budynku),

b) sprzedażypaliw,


