
UCHWAŁA NR XXIX/200/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 28 maja 2020 r. 

w sprawie wydawania przez Gminę Świebodzice czasopisma samorządowo – społecznego. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (tekst 
jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) Rada Miejska w Świebodzicach uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na wydawanie przez Gminę Świebodzice czasopisma samorządowo – 
społecznego p.n. „Życie Świebodzic”. 

2. Wydawcą czasopisma będzie Gmina Świebodzice. 
3. Redakcja czasopisma będzie mieściła się przy ulicy Wolności 13 w Świebodzicach. 
§ 2. Czasopismo wydawane jest w celu zapewnienia swobodnego przepływu informacji między 

organami samorządu gminnego a mieszkańcami Gminy a w swoich publikacjach powinno zajmować się 
przede wszystkim sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym. 

§ 3. Redakcja czasopisma zobowiązana jest nieodpłatnie publikować: 
1) Komunikaty urzędowe, obwieszczenia, uchwały lub zarządzenia pochodzące od organów 

państwowych i administracji państwowej na zasadach określonych w prawie prasowym. 
2) Uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia Burmistrza Miasta, informacje o pracach komisji Rady 

Miejskiej, informacje o pracy Burmistrza Miasta, informacje i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych 
i sportowych, informacje o istotnych wydarzeniach w mieście, komunikaty Urzędu Miejskiego, 
informacje o działalności gminnych jednostek organizacyjnych, ogłoszeniach o przetargach, oraz inne 
informacje dotyczące pracy samorządu. 
§ 4. Radni mają prawo nieodpłatnie publikować na łamach czasopisma teksty wyrażające poglądy 

własne i swojego elektoratu, opiniujące prace organów Gminy, na zasadach określonych przez redaktora 
naczelnego. 

§ 5. Finansowanie czasopisma będzie pokrywane ze środków Gminy w wysokości ustalonej 
każdorazowo w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy oraz ze środków ze sprzedaży, ogłoszeń 
i reklam uzyskanych przez podmiot realizujący wydawanie czasopisma. 

§ 6. Czasopismo, o którym mowa w § 1 ust. 1 wydawane będzie jako dwutygodnik o charakterze 
samorządowo – społecznym, co wyraźnie winno być zaznaczone na winiecie dwutygodnika. 

§ 7. Traci moc uchwała nr III/14/06 z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie wydawania przez Gminę 
Świebodzice czasopisma samorządowo – społecznego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Tomasz Czekaj 
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy – Prawo prasowe, Gmina Świebodzice ma prawo wydawać
czasopismo samorządowe. Rolą takiego czasopisma jest jak najszersze informowanie społeczności
miasta o najistotniejszych sprawach mających zasięg lokalny. Zadania nałożone na Gminę ustawą
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zobowiązują do współpracy ze społecznościami
lokalnymi i regionalnymi i wspierania idei samorządności. Realizują się one poprzez stały kontakt
z mieszkańcami i angażowanie jak najszerszych grup mieszkańców w sprawy gminy. Wydawanie
gazety samorządowej jest jednym z najlepszych instrumentów osiągnięcia powyższych celów.
Umożliwia bowiem szybki przepływ informacji i daje możliwość mieszkańcom miasta na wniesienie
swojego wkładu w bieg wydarzeń gminnych.
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