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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia reguł publikowania informacji w internecie na stronach www będących 
w administracji Gminy Świebodzice oraz wydawnictwach informujących o wydarzeniach w Gminie 

Świebodzice finansowanych przez Gminę (również pośrednio) 

Na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Strona internetowa http://www.swiebodzice.pl/  oraz adekwatny fanpage w serwisie Facebook (i 
innych mediach społecznościowych) w administracji Gminy Świebodzice służą do komunikowania się 
z mieszkańcami Gminy Świebodzice przez organy władzy uchwałodawczej (Radę Miejską) 
i wykonawczej (Burmistrza) w gminie. 

§ 2. Burmistrz decyduje w imieniu organu wykonawczego, które komunikaty zostaną opublikowane. 
§ 3. Przewodnicząca Rady Miejskiej decyduje w imieniu organu uchwałodawczego, które komunikaty 

zostaną opublikowane. 
§ 4. Wszystkie komunikaty muszą być linkowane na fanpage'u w serwisie Facebook (i innych 

mediach społecznościowych), chyba, że osoba wymieniona w § 2. lub § 3. odpowiednio zadecyduje 
inaczej. 

§ 5. Wszystkie komuniakty muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora lub osoby 
odpowiedzialnej z atreść, wszystkie zdjęcia muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora lub musi 
być podane ich źródło odpowiedzialne za majątkowe prawa autorskie do utworu. 

§ 6. Komunikaty nie mogą zawierać treści komercyjnych, reklamowycfh, nieobyczajnych, ocennych, 
odnosić się ad personam, zawierać agitacji politycznej oraz religijnej. 

§ 7. Warunki techniczne przekazywania komunikatów (osobę odpowiedzialną i sposób) określi 
Burmistrz, jednak musi to być możliwe za pomocą sieci internet (np. via e-mail). 

§ 8. Komunikaty będą publikowane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od 
dostarczenia. 

§ 9. Wszystkie wydawnictwa publikowane i których punlikowanie finansowane jest ze środków 
gminnych (biuletyny, gazety, czasopisma, informatory itp.) służą do komunikowania się z mieszkańcami 
Gminy Świebodzice przez organy władzy uchwałodawczej (Radę Miejską) i wykonawczej (Burmistrza) 
w gminie. 

§ 10. Co najmniej 1/3 objętości każdego z wydawnictw wymienionych w § 9. jest w dyspozycji 
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Za pozostałą objętość odpowiedzialność ponosi Burmistrz. 

§ 11. Wydawca lub organizator wydawnictwa ma obowiązek powiadomić Przewodniczącego 
o terminie zamknięcia składu oraz przekazać wymagania techniczne dla oczekiwanych materiałów 
i sposobie ich przekazania co najmniej 3 dni robocze przed końcem, przy czym przekazanie materiałów 
musi być możliwe za pomocą sieci Internet. 

http://www.swiebodzice.pl/


§ 12. Przewodniczący, w ciągu jednego dnia roboczego od otrzymania informacji jest zoboiązany do 
potwierdzenia wydawcy lub organizatorowi i podaniu stopnia wykorzystania objętości zagwarantowanej 
w § 10. 

§ 13. Wszytskie artykuły zawarte w wydawnictwie muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem 
autora lub osoby odpowiedzialnej za treść, wszystkie zdjęcia muszą być podpisane imieniem 
i nazwiskiem autora lub musi być podane ich źródło odpowiedzialne za majątkowe prawa autorskie do 
utworu. 

§ 14. Artykuły nie mogą zawierać treści komercyjnych, reklamowych, nieobyczajnych, ocennych, 
odnosić się ad personam, zawierać agitacji politycznej oraz religijnej. 

§ 15. Przewodniczący RM decyduje w uzgodnieniu z Radą Miejską jakie treści będą opublikowane 
w ramach przysługującej objętości. 
a) Do przygotowania materiałów w dyspozyji objętości Przewodniczącego mają prawo Kluby Radnych 

oraz Przewodniczący RM. 
b) Przewodniczący RM kieruje do opublikowania artykuł jeżeli ma on aprobatę większości Klubów 

Radnych, a gdy jest to połowa Klubów to decyduje o tym osobiście. 
c) Jeżeli objętość artykułów przekracza wartość dostępną, a autorzy nie dojdą do porozumienia jak 

rozwiązać problem, Przewodniczący w drodze losowania, w obecności zainteresowanych odrzuci 
nadmiarowe artykuły. 

d) Autor artykułu ma obowiązek dostarczyć treści w terminach i w sposób wskazany wyżej wydawcy lub 
organizatorowi. 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia .................... 2022 r. 

W interesie społecznym mieszkańców Gminy Świebodzice jest, aby informacje dotyczące spraw 
aktualnych oraz związanych z zarządzaniem ich miejscem bytowania były przekazywane rzetelnie, 
zgodnie z prawdą i możliwie obiektywnie, z pełną odpowiedzialnością autora informacji za ich treść. 
Gmina Świebodzice posiada możliwości techniczne aby informować mieszkańców o aktualnych 
wydarzeniach i przebiegu spraw istotnych dla lokalnej społeczności, jednocześnie nie zapewnia 
zabezpieczenia interesu społecznego wyżej wskazanego. Miejska strona internetowa oraz środki 
pochodzące z budżetu gminy są dobrem wspólnym, należącym do całej społeczności, reprezentowanej 
przez demokratycznie wybrane organy władzy uchwałodawczej i wykonawczej, czyli przez Radę 
Miejską i Burmistrza. Intencją niniejszej uchwały jest zabezpieczenie pluralizmu i jawności źródeł 
informacji, a tym samym zlikwidowanie patologicznych możliwości zapewniania partykularnych 
interesów wyłącznie określonego podmiotu. 

Przyjęcie powyższej uchwały jest zasadne, w interesie społecznym Świebodziczan. 


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6
	Paragraf 7
	Paragraf 8
	Paragraf 9
	Paragraf 10
	Paragraf 11
	Paragraf 12
	Paragraf 13
	Paragraf 14
	Paragraf 15
	Paragraf 15 Litera a
	Paragraf 15 Litera b
	Paragraf 15 Litera c
	Paragraf 15 Litera d

	Paragraf 16
	Paragraf 17

	 
	Uzasadnienie

