UCHWAŁA NR LIX/528/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wydawania gazety samorządowej
Na podstawie art. 6 w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz. U.
z 1984r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Drezdenku postanawia wydawać „Gazetę Drezdenecką.pl” jako czasopismo
samorządowe.
§ 2. Środki związane z wydawaniem „Gazety Drezdeneckiej.pl” zostaną zapisane w uchwale budżetowej
Gminy Drezdenko.
§ 3. Regulamin „Gazety Drezdeneckiej.pl” stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Rada Miejska upoważnia Redaktora
z wydawaniem „Gazety Drezdeneckiej.pl”.

Naczelnego

do

dokonywania

czynności

związanych

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/256/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 kwietnia 2009 roku
w sprawie wydawania gazety samorządowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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Załącznik do uchwały Nr LIX/528/2018
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
§ 1. Regulamin „Gazety Drezdeneckiej.pl” określa zasady wydawania czasopisma samorządowego.
§ 2. „Gazeta Drezdenecka.pl” działa w oparciu o:
1) ustawę z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe;
2) niniejszą uchwałę.
§ 3. „Gazeta Drezdenecka.pl” jest miesięcznikiem. Wydawana jest w formie papierowej i w formie
elektronicznej na stronie internetowej: http://drezdenecka.pl/ .
§ 4. Wydawcą „Gazety Drezdeneckiej.pl” jest Rada Miejska w Drezdenku.
§ 5. 1. Wydawanie i finansowanie odbywa się ze środków przewidzianych w uchwale budżetowej Gminy
Drezdenko.
2. Minimalny nakład czasopisma wynosi 1200 sztuk.
§ 6. 1. Do zadań Redaktora Naczelnego należy w szczególności:
1) opracowywanie publikacji prasowych, które są umieszczane na łamach „Gazety Drezdeneckiej.pl”
i stronach internetowych „Gazety Drezdeneckiej.pl”;
2) przekazanie materiałów prasowych do druku i publikowanie na stronie internetowej „Gazety
Drezdeneckiej.pl”.
2. „Gazeta Drezdenecka.pl” jest rozprowadzana bezpłatnie na terenie gminy Drezdenko, poprzez
udostępnianie w gminnych jednostkach organizacyjnych, sołectwach, a także za pośrednictwem placówek
handlowych znajdujących się na terenie gminy, które wyrażą na to zgodę oraz na na stronie internetowej
„Gazety Drezdeneckiej.pl”.
3. Punkty kolportażu czasopisma ustala Redaktor Naczelny po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, Zdrowia,
Kultury i Opieki Społecznej oraz przedstawiciela Burmistrza Drezdenka.
4. Redaktor Naczelny może podjąć współpracę z innymi osobami, które wyrażą chęć publikacji swoich
materiałów w „Gazecie Drezdeneckiej.pl”.
5. Dopuszcza się za zgodą Rady Miejskiej w Drezdenku możliwość objęcia tematyką działalności innych
jednostek samorządu terytorialnego pod warunkiem partycypowania w kosztach wydawania „Gazety
Drezdeneckiej.pl”.
§ 7. 1. W „Gazecie Drezdeneckiej.pl” publikuje się materiały prasowe i artykuły prezentujące ważne dla
mieszkańców Gminy Drezdenko informacje o wydarzeniach społecznych, gospodarczych i sportowych.
2. „Gazeta Drezdenecka.pl” upowszechnia działalność kulturalną na terenie gminy Drezdenko poprzez
informowanie o wydarzeniach kulturalnych, publikację prac oraz promowanie twórczości lokalnych twórców.
3. „Gazeta Drezdenecka.pl” w szczególności informuje o działalności Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu
Miejskiego, samorządowych instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz
Młodzieżowej Rady Miejskiej.
§ 8. 1. Zespół Redakcyjny jest obowiązany zachować szczególną rzetelność i staranność przy zbieraniu
i wykorzystywaniu materiału prasowego.
2. Zespół Redakcyjny ma prawo dostępu do informacji Rady Miejskiej, Burmistrza, Urzędu Miejskiego,
samorządowych instytucji kultury, gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz Młodzieżowej Rady
Miejskiej.
3. Pełną odpowiedzialność za treść przygotowanych materiałów prasowych i dystrybucję czasopisma
ponosi Redaktor Naczelny.
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UZASADNIENIE
W związku z wnioskiem Młodzieżowej Rady Miejskiej dotyczącym możliwości publikowania w „Gazeta
Drezdenecka.pl” treści związanych z jej działanością statutową podjęcie niniejszej uchwały jest
uzasadnione.
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