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SESJA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 

 

Sprawozdanie z funkcjonowania gminnej gazety „Życie Głogówka”.   

 

Radny Piotr Bujak stwierdził, że jest bardzo zawiedziony tym, że Pani Redaktor 

która pojawia się co miesiąc na Sesjach akurat dzisiaj, gdy omawiany jest punkt dotyczący 

„Życia Głogówka”, jest nieobecna. Zwrócił uwagę, że sprawozdanie zostało sporządzone 

w sposób lekceważący. Wyraził głębokie zdziwienie w związku z faktem sporządzenia 

sprawozdania z działalności gazety nie przedstawiając w nim, jak w poszczególnych 

miesiącach kształtowała się sprzedaż pisma. Wskazał, że nie przedstawiono też informacji, 

jak wygląda sieć sprzedaży, jak również brakuje informacji, w jaki sposób odbywa się 

dystrybucja gazety. Następnie Radny poinformował, że dokonał zestawienia sprzedaży pisma 

na przestrzeni lat 2014-2017. Okazało się, że różnica w przychodzie gazety „na minusie” 

wynosi 8 140,42 zł, co przekłada się na spadek sprzedaży gazety o 22%. Natomiast na 

przychodzie z reklamy występuje spadek z 50 564,09 zł do poziomu 41 519,81 zł. Wobec 

czego spadek sięga 17,9%. Radny wskazał, że pomimo przedstawionych spadków 

w działalności „Życia Głogówka” odnotowujemy także wzrost o 17 012,44 zł w pozycji 

dotyczącej wynagrodzenia. Podobnie sytuacja kształtuje się w etatach, gdzie nastąpił przyrost 

o ¾  etaty. Ponad to wzrosła dotacja z budżetu Gminy, która na przestrzeni czterech lat 

wzrosła o 17%.  

W związku z powyższym Radny, zapytał: 

1. Jak redakcja gazety diagnozuje przyczyny sprzedaży pisma na przestrzeni ostatnich 

czterech lat o 22 %.  

2. Jak diagnozuje się przyczyny spadku wpływów z reklam o blisko 18 %. 

3. Co się stało w redakcji „Życia Głogówka”, czy nastąpił jakiś nagły wzrost nakładu pracy 

koniecznego do wydania gazety, w związku ze wzrostem liczby etatów o ¾. 

4. Czy zostały podjęte jakieś działania mające na celu zahamowanie postępującego spadku 

sprzedaży gazety. Jeśli tak, to jakie konkretnie.   

5. Czy zostały podjęte jakieś działania mające na celu zahamowanie postępującego spadku 

wpływów z reklam. Jeśli tak, to jakie konkretnie.   



6. Poprosił o przedstawienie informacji, czy „Życie Głogówka” zleca na zewnątrz 

wykonywanie jakiś usług tj. korektę, skład gazety oraz inne czynności towarzyszące 

procesowi powstawania pisma. 

W związku z nieobecnością Pani Redaktor, Radny poprosił o udzielenie odpowiedzi na 

piśmie.   

 

Zapytania Radnych. 

Radny Piotr Bujak: 

1. Mając na uwadze wejście w życie dnia 25 maja 2018 roku, europejskiego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych zapytał, czy w Urzędzie Miejskim 

zostały już podjęte działania mające na celu jego implementację i czy po drodze, 

w ramach tych działań zdiagnozowano jakieś zagrożenia w zarządzaniu danymi 

osobowymi.  

2. W kontekście przedstawionego Radnym Planu Gospodarki Mieszkaniowej dla Gminy 

Głogówek poprosił o uszczegółowienie następujących kwestii: 

 czy prowadzone remonty wynikały z opracowanego planu gospodarczego na dany 

rok kalendarzowy, zaleceń pokontrolnych po przeglądach w budynkach, czy też 

pism i zgłoszeń lokatorów; 

 poprosił o informacje, jakie środki wpłaciła Gmina jako udział we wspólnotach 

mieszkaniowych do funduszu remontowego na 2017 r. 

3. Zapytał, czy Gmina zamierza jeszcze podjąć jakieś działania mające na celu 

umożliwienie przejazdu drogą gminną, która znajduje się na działce 205/104 

w miejscowości Kierpień. Jeśli tak, to jakie. Poprosił także o udzielenie informacji, 

czy zostaną podjęte działania mające na celu unormowanie sytuacji prawnej tych 

wszystkich gruntów w tym miejscu. 

4. Mając na uwadze nowelizacje przepisów prawa wyborczego, a także przepisów 

o samorządzie gminnym przypomniał, że od przyszłej kadencji obligatoryjne będą 

głosowania imienne z użyciem specjalnego sprzętu, a także transmisja obrad do sieci 

oraz archiwizacja nagrań w BIP-ie. W związku z czym poprosił o informację, czy 

a jeżeli tak, jakie działania podjęła Gmina aby na chwilę obecną sprostać 

przytoczonym wymogom. Dodał, że gdyby transmisja z obrad już teraz trafiała do 

sieci byłoby to wysoce pro-obywatelskie.  



5. Mając na uwadze nowele Kodeksu Wyborczego i preferencje na zapewnienie 

w lokalach wyborczych dostępu do internetu celem umożliwienia transmisji, wniósł 

o zapewnienie wszystkim obiektom, w których będą odbywały się wybory, 

szerokopasmowego podłączenia do internetu o prędkości adekwatnej do oczekiwań, 

czyli takiej, która będzie umożliwiała zapewnienie sprawnej i nieprzecinającej 

transmisji. Oświadczył, że nagranie może być sporządzane „off line”, a następnie 

wgrywane na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, jednakże nie tak stanowi duch 

ustawy i powinno dążyć się do umożliwienia transmisji.  

6. Wniósł o przeprowadzenie kampanii informacyjnej na łamach „Życia Głogówka”, 

gminnej strony internetowej dotyczącej tego, jak będą przebiegały granice okręgów 

wyborczych, którzy wyborcy będą przypisani do konkretnych obwodów. Uznał, że 

mieszkańcy Gminy powinni być poinformowani w sposób co najmniej dostateczny, 

gdzie mają głosować. Wskazał, że obwieszczenia wyborcze niestety nie załatwiają 

wszystkiego.  

 

 


