
Uchwała Nr XVI/150/16 

Rady Gminy Adamów 

z dnia 7 grudnia 2016 r. 

w sprawie wydawania gazety samorządowej „ Informator Gminy Adamów" 

Na podstawie art.5b ust. 1, art. 7 ust.l pkt 9,18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 26 

stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) Rada Gminy Adamów 

uchwala co następuje: 

5 1 . 

1. Gmina Adamów wydaje bezpłatny kwartalnik samorządowy pod nazwą „ Informator Gminy 

Adamów", zwany dalej Gazetą. 

2. Wydawcą jest Gmina Adamów, a siedziba redakcji mieści się w siedzibie Urzędu Gminy -

Adamów llb. 

§ 2 . 

1. W Gazecie publikuje się istotne dla życia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, artykuły, 

materiały promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców gminy informacje, 

problemy oraz wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze. 

2. Gazeta informuje o działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, gminnych jednostek 

organizacyjnych i sołectw oraz upowszechnia ideę samorządową. 

3. Gazeta upowszechnia działalność kulturalną na terenie gminy w szczególności poprzez: 

informowanie o wydarzeniach kulturalnych i publikację prac oraz promowanie twórczości 

lokalnych artystów. 

4. Gazeta promuje Gminę Adamów oraz jej walory turystyczne, historyczne i gospodarcze. 

§ 3 . 

1. Gazeta wydawana jest w nakładzie odpowiadającym uzasadnionym potrzebom w ramach 

przyznanych na ten cel środków. 



2. Gazeta jest rozprowadzana bezpłatnie na terenie gminy, w szczególności poprzez udostępnienie 

w siedzibie Urzędu, Biblioteki Publicznej Gminy Adamów, za pośrednictwem Rady Gminy i Rad 

Sołeckich. 

3. Gazeta może być rozprowadzana poza terytorium gminy, w szczególności za pośrednictwem 

organizacji gospodarczych, agencji turystycznych i na targach. 

§4 . 

1. Wójt Gminy zapewnia zredagowanie, wydrukowanie i dystrybucję Gazety. 

2. Rada Gminy zapewnia w budżecie środki na wydawanie Gazety. 

3. Za treść Gazety i prace redakcji odpowiada redaktor naczelny, którego powołuje Wójt Gminy. 

§5 . 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§6 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie do uchwały w sprawie wydawanie gazety samorządowej przez Gminę 

Adamów 

Zgodnie z art.Sa ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446 

z późn.zm.) do zadań Gminy należy podejmowanie działań na rzecz wspieranie i upowszechnianie 

idei samorządowej wśród mieszkańców gminy. 

W celu realizacji tego zadania Gmina Adamów postanowiła wydawać gazetę samorzadową 

pt ." Informator Gminy Adamów", w której umieszczane będą informacje o działalności Samorządu 

Gminy Adamów, przybliżając mieszkańcom Gminy Adamów działania Gminy w zakresie 

inwestycji, gospodarki nieruchomościami itp. Ponadto Gazeta będzie miała za zadanie promować 

Gminę na arenie województwa, a w szczególności jej walory gospodarcze, turystyczne i kulturalne. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


