
UCHWAŁA NR XLVII/410/17
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie wydawania pisma samorządowego „Monitor Staszowski’’

Na podstawie art. 5b, art. 7 ust.1 pkt. 9, pkt.10, pkt.17, pkt.18 oraz art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 poz. 446 ze zmianami1)), w związku z art.7 ust. 2 pkt. 3 
i art.8 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U z 1984 nr 5 poz.24, ze zmianami2)), 
Rada Miejska w Staszowie, uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Gmina Staszów, wydaje pismo samorządowe „Monitor Staszowski", o numerze ISSN 1232-6895 - zwane 
dalej „Monitorem”. 

2.  Wydawcą „Monitora" jest Gmina Staszów. Siedziba redakcji „Monitora" mieści się w Urzędzie Miasta 
i Gminy Staszów przy ul. Opatowskiej 31, 28-200 Staszów. 

3.  „Monitor" wydawany jest co najmniej raz na kwartał w nakładzie odpowiadającym uzasadnionemu 
zapotrzebowaniu społeczeństwa, w ramach zapewnionych na ten cel przez Radę Miejską środków 
w budżecie Miasta i Gminy Staszów.

§ 2. 

„Monitor" jest rozpowszechniany bezpłatnie na terenie Miasta i Gminy Staszów poprzez: 

1. Udostępnienie jego egzemplarzy w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów oraz gminnych jednostkach 
organizacyjnych. 

2. Przekazanie egzemplarzy radnym Rady Miejskiej w Staszowie, sołtysom i przewodniczącym osiedli. 

3. Przekazanie egzemplarzy instytucjom samorządowym działającym na terenie Gminy Staszów.

§ 3. 

„Monitor " wydawany jest w szczególności w celu: 

1. Wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców Gminy Staszów. 

2. Informowania gminnej wspólnoty samorządowej o najważniejszych sprawach publicznych z zakresu 
działania Rady Miejskiej w Staszowie, Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy, 
gminnych jednostek organizacyjnych, sołectw i osiedli. 

3. Promowania Gminy Staszów, w szczególności jej walorów gospodarczych, turystycznych, historycznych 
i przyrodniczych. 

4. Upowszechniania informacji o działalności kulturalnej i sportowej.

§ 4. 

1. W „Monitorze" publikuje się w szczególności: 

1) informacje o kierunkach rozwoju Gminy Staszów i podejmowanych przez władze Gminy działaniach 
w tym zakresie; 

2) informacje o współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową; 

3) informacje o podejmowanych przez Gminę Staszów inwestycjach; 

4) materiały z życia wspólnoty samorządowej, w tym artykuły promocyjne i fotografie, prezentujące 
ważne dla mieszkańców Gminy informacje gospodarcze, społeczne i kulturalne; 

5) informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych, społecznych.
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2.  „Monitor" nie publikuje materiałów wyborczych o charakterze politycznym i reklam.

§ 5. 

1. Za przygotowanie i publikację wszelkich umieszczanych w „Monitorze Staszowskim" materiałów 
odpowiada Redaktor Naczelny. 

2.  Redaktora Naczelnego wyznacza Burmistrz Miasta i Gminy Staszów spośród pracowników Urzędu 
Miasta i Gminy Staszów. 

3. Do zadań Redaktora Naczelnego należy w szczególności: 

1) kierowanie redakcją, 

2) przygotowanie materiałów prasowych; 

3) odpowiedzialność za treść materiałów prasowych przygotowanych przez redakcję, 

4) odpowiedzialność za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji; 

5) zatwierdzanie materiałów prasowych do publikacji; 

6) dbałość o poprawność języka publikowanych materiałów prasowych oraz przeciwdziałania jego 
wulgaryzacji; 

7) przekazywanie radzie programowej propozycji materiałów prasowych w celu wyrażenia co do nich 
opinii; 

8) podejmowanie inicjatywy w wyborze materiałów prasowych do publikacji.

§ 6. 

1. Jako organ opiniodawczo-doradczy redaktora naczelnego może działać rada redakcyjna (programowa). 

2.  Rada redakcyjna składa się z 6 osób. 

3. W skład rady redakcyjnej wchodzą osoby dające gwarancję należytego: 

1) szerzenia idei samorządowej na terenie Gminy Staszów; 

2) upowszechniania działalności kulturalnej; 

3) upowszechniania działalności sportowej; 

4) promowania walorów historycznych, przyrodniczych i turystycznych Gminy Staszów.

4. W skład rady redakcyjnej wchodzi: 

1) 3 radnych wyznaczonych przez Radę Miejską w Staszowie; 

2) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Staszów wskazanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Staszów; 

3) 1 przedstawiciel sołtysów/przewodniczących osiedli wyznaczony przez Radę Miejską w Staszowie.

5.  Do kompetencji rady redakcyjnej należy wyłącznie opiniowanie i doradzanie Redaktorowi Naczelnemu 
w wyborze materiałów do druku spośród materiałów przedłożonych przez Redaktora Naczelnego. Opinia 
rady redakcyjnej nie jest wiążąca dla redaktora naczelnego. 

6.  Ukonstytuowanie się rady redakcyjnej nastąpi po wskazaniu osób, o których mowa w ust.4 powyżej na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej. Kadencja rady redakcyjnej trwa przez okres trwania kadencji Rady 
Miejskiej. 

7.  Rada redakcyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego. Do kompetencji przewodniczącego rady 
redakcyjnej należy zwoływanie rady redakcyjnej przed wydaniem każdego numeru pisma 
samorządowego, w terminie 3 dni od dnia przekazania materiałów przez redaktora naczelnego oraz 
prezentowanie członkom rady redakcyjnej materiałów przedłożonych przez redaktora naczelnego. 
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8.  Rada redakcyjna wyraża swoją opinię w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów, 
w głosowaniu jawnym. Rada redakcyjna przekazuje swoją opinię redaktorowi naczelnemu niezwłocznie 
nie później niż w terminie 2 dni od dnia jej wyrażenia. Nie przekazanie opinii we wskazanym terminie 
nie hamuje ukazania się numeru „Monitora Staszowskiego". 

9.  Przewodniczący zwołuje radę redakcyjną za pomocą listów poleconych/mailowo/telefonicznie. Nie 
zwołanie rady redakcyjnej przez Przewodniczącego w terminie wskazanym w ust.7 jest równoznaczne 
z niewyrażeniem opinii. Nie wyrażenie opinii nie hamuje ukazania się numeru „Monitora Staszowskiego". 

10.  Członkostwo w radzie redakcyjnej „Monitora Staszowskiego" jest nieodpłatne.

§ 7. 

Propozycję materiałów do publikacji w „Monitorze" mogą zgłaszać do redaktora naczelnego: kierownicy 
jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Staszów, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, 
radni Rady Miasta i Gminy Staszów, organizacje pozarządowe i społeczne działające na terenie Gminy 
Staszów, do których zadań statutowych należy podejmowanie inicjatyw w zakresie kultury i sportu, a także 
mieszkańcy Miasta i Gminy Staszów. 

§ 8. 

Nadzór nad działalnością „Monitora" sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, który zapewnia 
zredagowanie, wydrukowanie oraz dystrybucję „Monitora". 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Dominik Rożek

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. 

Nr 34, poz. 187, z 1990 r. Nr 29, poz. 173, z 1991 r. Nr 100, poz. 442, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, z 1997 r. Nr 88, 
poz. 554, Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, 
z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 235, 
poz. 1551, z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204, Nr 282, poz. 1660, z 2012 r. poz. 1136, 
z 2013 r. poz. 771.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVII/410/17

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 poz. 446 ze 
zmianami) do zadań gminy należy podejmowanie działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei 
samorządowej. Według art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wśród zadań 
własnych gminy wynikających z zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, zostały wymienione m.in. 
zadania obejmujące sprawy kultury, sportu i turystyki, wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz 
promocji miast i gminy. Jedną z form takich działań jest właśnie wydawanie czasopisma informującego 
o pracach samorządu, wydarzeniach z zakresu kultury, sportu oraz wielu innych. Wydawanie czasopisma 
samorządowego mieści się w zakresie działania organów samorządu, a czasopismo posiada charakter 
powszechny i skierowana jest do całej wspólnoty samorządowej. „Monitor Staszowski” jako periodyk 
nieodpłatny, jest finansowany w całości ze środków publicznych i jest jedynie źródłem informacji 
o działaniach i zamierzeniach organów samorządowych, sprawach dotyczących całej wspólnoty 
mieszczących się w ramach działania samorządu gminnego i jego jednostek organizacyjnych. Przyjęcie 
przedmiotowej uchwały jest konieczne, albowiem określa zasady wydawania pisma samorządowego 
„Monitor Staszowski”. 
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