
UCHWAŁA Nr IV/31/2007 
                                                   Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia  20 lutego 2007 roku 

w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Polska Cerekiew 

Na podstawie art. 5b ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 9, 17, 18 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŜn. zmianami) oraz 
art. 8 i art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 
ze. zm.), 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Gmina Polska Cerekiew wydaje bezpłatny miesięcznik samorządowy pod nazwą 
„FLORIAN”- informator społeczno- kulturalny   Gminy Polska Cerekiew, zwany dalej 
Biuletynem. 

2. Wydawcą Biuletynu jest Gmina Polska Cerekiew, a siedziba redakcji mieści się w 
siedzibie Urzędu Gminy, ul. Raciborska 4  w Polskiej Cerekwi. 

§ 2 

1. W Biuletynie publikuje się istotne dla Ŝycia wspólnoty samorządowej materiały prasowe, 
artykuły, materiały promocyjne i fotografie prezentujące waŜne dla mieszkańców Gminy 
informacje, problemy oraz wydarzenia kulturalne, społeczne i gospodarcze. 

2. Biuletyn w szczególności informuje o działalności Rady Gminy, Wójta, Urzędu Gminy, 
gminnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz upowszechnia ideę samorządową. 

3. Biuletyn upowszechnia działalność kulturalną na terenie Gminy w szczególności 
poprzez: informowanie o wydarzeniach kulturalnych i publikację prac oraz promowanie 
twórczości lokalnych artystów. 

4. Biuletyn promuje Gminę Polska Cerekiew oraz jej walory turystyczne i gospodarcze. 

§ 3 

1. Biuletyn wydawany jest w nakładzie odpowiadającym uzasadnionym potrzebom w 
ramach przyznanych na ten cel środków. 

2. Biuletyn jest rozprowadzany bezpłatnie na terenie Gminy, w szczególności poprzez 
udostępnienie w siedzibie Urzędu, gminnych jednostek organizacyjnych, w tym szkół 
oraz za pośrednictwem placówek handlowych. 

3. Biuletyn moŜe być rozprowadzany poza terytorium Gminy, w szczególności za 
pośrednictwem organizacji gospodarczych, agencji turystycznych i na targach. 

§ 4 

1. Wójt Gminy zapewnia zredagowanie, wydrukowanie oraz dystrybucję Biuletynu. 
2.  Za treść Biuletynu i pracę redakcji odpowiada Redaktor Naczelny, którego powołuje Wójt 

Gminy. 
 



§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący Rady 

Jerzy Kołeczko 
 

 


