
ZARZĄDZENIE NR 49/2020  

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie zasad wydawania czasopisma „Gazeta Powiatowa powiatu nowodworskiego”. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 920), zarządza się co następuje: 

§1. 1. W celu zapewnienia prawidłowego i sprawnego przepływu informacji do mieszkańców 

powiatu nowodworskiego, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim 

wydaje publikację pt. „Gazeta Powiatowa powiatu nowodworskiego”, zwaną dalej 

czasopismem. 

2. Wydawcą czasopisma jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim, 

ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. 

§2. 1. Czasopismo jest prasą lokalną, zawiera teksty i zdjęcia przedstawiające działania 

i zamierzenia: Rady Powiatu, Zarządu Powiatu, Starosty Nowodworskiego, powiatowych 

jednostek organizacyjnych oraz informacje o różnorodnej tematyce związanej z życiem 

i funkcjonowaniem społeczności lokalnej. Informuje także o wydarzeniach 

ponadlokalnych. 

2. Czasopismo jest kwartalnikiem, wydawanym 4 razy w roku. Harmonogram wydań jest 

ustalany corocznie przez Starostę. 

3. Czasopismo publikuje informacje zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo 

prasowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1914). 

4. Finasowanie czasopisma odbywa się ze środków finansowych zabezpieczonych 

w budżecie powiatu na podstawie uchwały budżetowej na dany rok. 

5. Czasopismo rozpowszechniane jest bezpłatnie na terenie powiatu nowodworskiego 

we własnym zakresie.  

§3.  1. Czasopismo przygotowuje zespół redakcyjny, powoływany przez Starostę 

Nowodworskiego przy współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi 

Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu. 

2. Zespół Promocji i Spraw Społecznych jest odpowiedzialny za zapewnienie składu, druku 

oraz zorganizowanie dystrybucji czasopisma. 



§ 4. Czasopismo podaje się do publicznej wiadomości w formie papierowej i rozpowszechnia 

się poprzez umieszczenie w wyznaczonych punktach na terenie powiatu. 

§ 5. 1. Osobami odpowiedzialnymi za przekazywanie informacji do czasopisma są kierownicy 

komórek organizacyjnych, pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach 

urzędniczych oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację i ostateczne zredagowanie informacji zawartych 

w czasopiśmie jest Redaktor Naczelny, powołany przez Starostę. 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zespołowi Promocji i Spraw Społecznych. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Starosta Nowodworski 

/-/ Krzysztof Kapusta 


