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Gmina Starachowice jako jedna z nielicznych gmin w Polsce, od kilku lat w ramach
polityki otwartości publikuje na stronie internetowej: starachowice.eu wszystkie
faktury pokazując na co wydatkowane są pieniądze z budżetu gminy. Każdy z
mieszkańców na bieżąco może przeglądać wydatki miasta.
Pomimo powszechnej dostępności tych dokumentów, Stowarzyszenie „Inicjatywa
dla Starachowic”, wystąpiło do miasta o skserowanie i udostępnienie,
opublikowanych na stronie internetowej dokumentów, a następnie zmanipulowane
informacje przekazało opinii publicznej.
Po dokładnym przeanalizowaniu faktur dotyczących wydatków na artykuły
spożywcze udostępnionych Stowarzyszeniu „Inicjatywa dla Starachowic” możemy z
całą stanowczością stwierdzić, iż członkowie stowarzyszenia świadomie i celowo
wprowadzili
mieszkańców
w
błąd.
Przedstawiciele
stowarzyszenia,
za
pośrednictwem mediów, powiadomili opinię publiczną, że wszystkie zakupione w
ciągu minionych lat artykuły spożywcze były przeznaczone i spożyte przez
prezydenta miasta i pracowników Urzędu Miejskiego. Nie jest to prawdą, o czym
członkowie stowarzyszenia doskonale wiedzieli, ponieważ do każdej skserowanej
faktury dołączony był opis informujący w jakim celu został zakupiony dany towar.
Dodatkowo oprócz opisów faktur każdorazowo sporządzane są protokoły z
przeprowadzonych konkursów festynów czy innych uroczystości. Gmina
Starachowice jak każdy samorząd w kraju realizuje szereg zadań dotyczących:
oświaty, sportu, programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, promocji
kultury i dziedzictwa narodowego, pomocy społecznej ochrony środowiska i inne.
Wydatki przeznaczone na realizację tych zadań dotyczą także zakupu artykułów
spożywczych i nie są one związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego jako
jednostki administracji publicznej.
Do jakich celów wykorzystywano między innymi zakupione artykuły spożywcze?
Część wymienionych produktów jest kupowana na potrzeby Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z decyzją prezydenta goście w urzędzie podejmowani byli i są produktami
spożywczymi związanymi z naszym regionem. Gości częstujemy słodyczami
produkowanymi w Starachowicach, które wręczamy także jako okazjonalne
upominki. Są to przede wszystkim owoce w czekoladzie produkowane w
Starachowicach. Jako upominki kupowaliśmy także dżemy czy oleje produkowane w
naszym mieście. W ten sposób wszystkim gościom przyjeżdżającym do nas
polecamy produkty związane z naszym miastem i regionem. Taka forma upominków
zamiast tradycyjnych gadżetów zaburza zdecydowanie proporcje wydatków na
zakupy spożywcze w porównaniu do innych miast.
Przykłady innych wydatków: bombonierki czekoladowe kupiono w związku z
uroczystością, organizowaną corocznie przez Urząd Stanu Cywilnego – Złote Gody,
Jubileusz Pożycia Małżeńskiego, bombonierki wręczono jubilatom. Kolejny przykład:
czekoladki, wafelki, lizaki, mieszanki cukierków, gumy, słodkie napoje, chrupki,
drażetki zakupiono dla uczestników konkursów sportowych, plastycznych, zabawy
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karnawałowej oraz najaktywniejszy uczestników ferii zimowych organizowanych w
Klubie Spółdzielczym Wanacja. Kolejny zakup artykułów spożywczych to składniki
służące do przygotowania posiłku: zupy fasolowo - grochowej dla uczestników VII
Orszaku Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia 2018 roku. Przykład innej faktury
dotyczył zakupu wafelków czekoladowych i słodkich napojów dla uczestników 10
Festynu Ekologicznego, uczestnikami byli uczniowie starachowickich szkół
podstawowych i przedszkoli. Kolejna z faktur dotyczy zakupu słodyczy, owoców i
napojów na uroczyste zakończenie roku szkolnego i spotkanie z najlepszymi
uczniami zorganizowane w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Przykład innej faktury
dotyczy zakupu tortu, który prezydent podarował harcerzom hufca Starachowice
podczas obchodów “Dni myśli braterskiej “. Takich przykładów jest całe mnóstwo
podobnie jak i uroczystości, spotkań organizowanych lub współorganizowanych
przez Gminę Starachowice.
Ponadto w strukturach Urzędu Miejskiego przez kilka ostatnich lat funkcjonował
referat polityki senioralnej prowadzący dom seniora - Senior Wigor. Szereg zakupów
dokonywanych na potrzeby tej placówki także wchodziło w rejestr faktur związanych
z funkcjonowaniem urzędu. Niestety informacje te celowo zostały pominięte i do
opinii publicznej podano zmanipulowane dane.
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