Uchwała Nr XXIV/182/2008
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 29 m a j a 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt.
"Brzeski Magazyn Informacyjny".

Na podstawie art. 18 ust.1 art.7 ust.1 pkt 17 i 18 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 art. 25 ust.5 i 6 ustawy z
dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. ,nr 5 poz.24 z późn. zm.), - Rada
Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§1
W uchwale nr VII/41/2007 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 kwietnia 2007 roku w
sprawie wydawania i funkcjonowania miesięcznika pt. "Brzeski Magazyn Informacyjny"
wprowadza się następujące zmiany:

1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:
Organami "Brzeskiego Magazynu Informacyjnego" są:
a) Redaktor Naczelny.
b) Kolegium Redakcyjne .
2. Paragraf 3 pkt.1 otrzymuje brzmienie :
1. Redaktor Naczelny kieruje Brzeskim Magazynem Informacyjnym, reprezentuje go na
zewnątrz, odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych, za
sprawy redakcyjne oraz za poprawność językową tekstów .
3. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:
Kolegium Redakcyjne składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez
Burmistrza .
4. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie:
"Do zadań Kolegium Redakcyjnego należy:
a) przedstawianie propozycji kierunków działalności "Brzeskiego Magazynu
Informacyjnego",
b) opiniowanie spraw przedstawionych przez Redaktora Naczelnego "Brzeskiego Magazynu
informacyjnego",

c) wspieranie Redaktora Naczelnego "Brzeskiego Magazynu informacyjnego" przy
redagowaniu czasopisma samorządowego.
5. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie:
Za udział w pracach kolegium redakcyjnego nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot
kosztów.

6. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:
1.Podstawą działalności "Brzeskiego Magazynu Informacyjnego" jest roczny program
działalności ustalany do 31 października każdego roku przez Redaktora Naczelnego.
2.Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym
roku.
3.Redaktor Naczelny corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej
sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

