
UCHWAŁA Nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 kwietnia 2007 roku 

 
 
w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt."Brzeski Magazyn 
Informacyjny". 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2, 
art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. ,nr 5 
poz.24 z póż.zm), Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 
 
 
1.Postanawia się wydawać brzeską gazetę gminną jako miesięcznik pod tytułem 
"Brzeski Magazyn Informacyjny". 
2.Siedziba "Brzeskiego Magazynu Informacyjnego" mieści się w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Brzesku . 
3.Wydawcą "Brzeskiego Magazynu Informacyjnego" jest Gmina Brzesko. 

§ 2. 
 
 
1. Organami "Brzeskiego Magazynu Informacyjnego" są: 
a)Redaktor Naczelny. 
b)Rada Redakcyjno-Programowa jako organ opiniodawczo-doradczy. 

§ 3. 
 
 
1.Redaktor Naczelny kieruje "Brzeskim Magazynem Informacyjnym", 
reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za poprawność językową tekstów. 
2.Kandydata na Redaktora Naczelnego opiniuje i przedstawia Rada Redakcyjno- 
Programowa. 
3.Umowę z Redaktorem Naczelnym na prowadzenie "Brzeskiego Magazynu 
Informacyjnego" zawiera i rozwiązuje Burmistrz, spośród kandydatów 
przedstawionych przez Radę. 

§ 4. 
 
 
1.Rada Redakcyjno-Programowa jest organem opiniodawczo  doradczym 
zwanym dalej "Radą". 
2. Rada składa się z sześciu członków wybieranych w liczbie równej po 3 osoby 
przez Burmistrza i Radę Miejską w Brzesku na 5 letnią kadencję.  
3. Członkowie Rady powołują i odwołują bezwzględną większością swojego 
składu Przewodniczącego Rady , który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na 
zewnątrz.  
4. Rezygnację z członkostwa w Radzie składa się w formie pisemnej organowi 
desygnującemu. 

§ 5. 
 
 
1. Do wyłącznych zadań Rady Redakcyjno-Programowej należy: 
a)opiniowanie podstawowych kierunków działalności "Brzeskiego Magazynu 



Informacyjnego", 
b)dokonywanie okresowych ocen działalności "Brzeskiego Magazynu 
Informacyjnego", 
c)występowanie z wnioskami w zakresie podstawowych kierunków działalności 
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, 
d)przedstawianie kandydatów na Redaktora Naczelnego Burmistrzowi Brzeska. 
e)opiniowanie spraw przedstawionych przez Redaktora Naczelnego "Brzeskiego 
Magazynu informacyjnego", 
f)występowanie do Burmistrza z wnioskiem o odwołanie Redaktora Naczelnego 
Brzeskiego Magazynu Informacyjnego, 
g)przyjęcie regulaminu pracy Rady , 
h)przyjmowanie rocznego sprawozdania Redaktora Naczelnego. 

§ 6. 
 
 
1. Wnioski i opinie Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków 
jego składu. 
2. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy na wniosek 
Burmistrza lub na wniosek minimum 2 członków Rady , co najmniej jeden raz na 
kwartał. W posiedzeniach bierze udział Redaktor Naczelny "Brzeskiego 
Magazynu Informacyjnego". 
3. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów. 

§ 7. 
 
 
1.Podstawą działalności "Brzeskiego Magazynu Informacyjnego" jest roczny 
program działalności ustalany do 31 października każdego roku przez Redaktora 
Naczelnego zaopiniowany przez Radę . 
2.Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do 
zrealizowania w danym roku. 
3.Redaktor Naczelny oraz Przewodniczący Rady Redakcyjno-Programowej 
corocznie, w terminie do 31 marca przedkładają Radzie Miejskiej sprawozdania 
ze swojej działalności, z poprzedniego roku kalendarzowego.  

§ 8. 
 
 
Wysokość rocznej dotacji na działalność miesięcznika pod tytułem "Brzeski 
Magazyn Informacyjny" ustala Rada Miejska w Brzesku w uchwale budżetowej. 

§ 9. 
 
 
Kolegium Rady Redakcyjno - Programowej pierwszej kadencji Burmistrz Brzeska 
i Rada Miejska, wybiera nie później niż do dnia 31 maja 2007 roku.  

§ 10. 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 11. 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



  

 

 
 
 
 
UZASADNIENIE 
 Podjęcie powyższego projektu uchwały konieczne jest z uwagi na uregulowanie 
statusu prawnego miesięcznika "Brzeski Magazyn Informacyjny" , który to 
zostanie umiejscowiony przy Urzędzie Miejskim w Brzesku, co daje gwarancję 
dostępu do informacji. Powyższa uchwała reguluje także kwestię organów 
"Brzeskiego Magazynu Informacyjnego" tj. Redaktora Naczelnego i Rady 
Redakcyjno-Programowej mających na celu sprawne i właściwe funkcjonowanie 
lokalnej gazety. Reasumując podjęcie przygotowanej przez komisję uchwały, 
przy uczestnictwie Pana Sekretarza Gminy Brzesko jako przedstawiciela Pana 
Burmistrza jest w pełni uzasadnione. 
 


