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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 27 kwietnia 2017 roku 

 

Zapytania Radnych. 

Radny Piotr Bujak: 

1. na wstępie swojej wypowiedzi zauważył, że w 2004 roku liczba mieszkańców Gminy 

Głogówek wynosiła 14 576 osób. Natomiast w 2015 roku było to już  

13 445 osób. Wobec czego mamy do czynienia z ubytkiem o 1131 osób w ciągu 

kilkunastu lat. To tak jakby zniknęli mieszkańcy kilku wiosek. Stwierdził, że dane te 

wzbudzają dość spory niepokój. Zapytał, czy ze strony Gminy zostały podjęte 

jakiekolwiek działania, który mają przeciwdziałać tej depopulacji, poza zewnętrznym 

programem 500 plus. Radny zwrócił się z apelem o wypracowanie schematu działań 

czy planu, który mógłby doprowadzić do powstrzymania negatywnych tendencji 

demograficznych, które w ostatnim czasie obserwujemy.  

2. Następnie Radny poinformował, że na pytanie dotyczące stanu taboru autobusów 

dowożących dzieci do szkoły otrzymał odpowiedź, „że jest on na bieżąco 

monitorowany”. W związku z czym Radny poprosił doprecyzowanie w jaki sposób 

ów bieżący monitoring się odbywa.  

3. Poprosił o udzielenie informacji jakie działania były podejmowane dotychczas, 

w roku obecnym oraz w latach minionych, które mają na celu doprowadzanie do 

ożywiania handlu na targowisku. 

4. Poprosił o doprecyzowanie, dlaczego Burmistrz nie przewiduje zmian w swoich 

sprawozdaniach z pracy w okresie miedzy sesyjnym. Podkreślił, że sposób w jaki 

sprawozdania te są przygotowywane rodzi wiele nieścisłości wynikających z ich 

ogólności oraz lakoniczności.  

5. Poprosił o odpowiedź na pytanie, czy zupełnie już zaniechano kwestii dostosowania 

wejścia do ratusza dla osób niepełnosprawnych, a także czy podejmowane są jakieś 

działania zmierzające do realizacji tej inwestycji. 

6. W kontekście sprawozdania Burmistrza z pracy w okresie między sesyjnym poprosił 

o doprecyzowanie, czego dotyczyło spotkanie w dniu 25 kwietnia 2017 r.,  

w Powiatowym Urzędzie Patrycy w Prudniku, a także czego dotyczyło spotkanie  

w dniu 5 kwietnia br. z Prezydentem miasta Opola.  



Następnie zwracając się do Przewodniczącego Rady Miejskiej wskazał, że o obradach Sesji 

Radni zawiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 

37a Ustawy o samorządzie gminnym mówi o tym, że „Przewodniczący rady gminy jest 

każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak Radnych, 

przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej”, tj. sołtysów. Wobec 

powyższego Radny zapytał, czy obowiązek wynikający z ustawy jest w obecnej kadencji 

wypełniany, czy sołtysi otrzymują zaproszenia wraz z kompletem materiałów. 

 


