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Czy dojdzie do referendum w sprawie odwołania Bogdana Wenty?
Bukmacherzy już wiedzą
W ostatnich dniach po raz kolejny zrobiło się głośno o referendum w sprawie odwołania Bogdana
Wenty. Ma to związek z upływającym terminem na podjęcie decyzji o organizacji głosowania. Radni
zrzeszeni w klubie Bezpartyjni i Niezależni zdecydowali się wycofać wniosek, a do tematu chcą
wrócić po wakacjach. Sprawie przyjrzeli się analitycy STS, którzy ocenili, czy do referendum finalnie
dojdzie.
Bogdan Wenta dwa razy z rzędu, w latach 2019 i 2020, nie otrzymał wotum zaufania. Według części
radnych prezydent Kielc powinien stracić stanowisko. Krok w tym kierunku wykonał klub Bezpartyjni
i Niezależni, który po raz pierwszy projekt uchwały w tej sprawie złożył we wrześniu 2020 roku. Do
głosowania jednak nie doszło. Radni musieli wycofać wniosek ze względów formalnych - ustawa
przewiduje cztery miesiące na podjęcie uchwały. Po wycofaniu wniosku, natychmiast został złożony
kolejny. Tym razem radnym znów skończył się czas i ponownie podjęli decyzję o jego wycofaniu.
Wnioskodawcy z klubu BiN deklarują powrót do tematu referendum po wakacjach. Stanowisko
motywują niepewną aktualnie sytuacją epidemiczną.
Analitycy STS, największej firmy bukmacherskiej w Polsce, oceniają, że do referendum w Kielcach
finalnie nie dojdzie, a Bogdan Wenta pozostanie prezydentem stolicy województwa
świętokrzyskiego. Kurs na takie wydarzenie wynosi 1.70, co oznacza, że za każde postawione 100 zł
można wygrać 149,60 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Entuzjaści głosowania mogą z kolei liczyć
na 176 zł za każde 100 zł (kurs 2.00).
Żeby referendum było ważne, do urn musiałoby pójść aż ponad 48 tys. mieszkańców Kielc. Ewentualne
niepowodzenie odwołania prezydenta w ważnym referendum zwołanym przez radę oznacza jej
odwołanie.
Więcej informacji można znaleźć na stronie sts.pl

***
Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka
prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie ma
swoją licencję. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą ok. 50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony
internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały
czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie

esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni
w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się
współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie doskonale odpowiadać na
rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń
sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń
mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki
nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem
na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej,
sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym
bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie
esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się
w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS zatrudnia przeszło 1500
osób.
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