GCKiB.020.7.2016

ZARZĄDZENIE nr 7/2016
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 18 stycznia 2016 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za ogłoszenia
zamieszczane na łamach Kuriera Przemęckiego,
którego Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie jest wydawcą
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406 z zm.)

zarządzam, co następuje:
§1
W związku z wysokimi kosztami wydawniczymi Kuriera Przemęckiego – Informatora
Samorządowego, którego wydawcą jest Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Przemęcie,
wprowadzam opłaty za ogłoszenia zamieszczane w w/w Informatorze.
§2
1.Wysokość

opłat

za

ogłoszenia

zamieszczane

w

Kurierze

Przemęckim

określa

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Cena ogłoszenia wzrasta o 50% wartości ustalonej w Załączniku nr 1 w przypadku
przygotowania przez Redakcję Kuriera Przemęckiego treści i opracowania graficznego
ogłoszenia.
§3
Zwalnia się z opłat za zamieszczanie tzw. ogłoszeń drobnych, tzn. takich, które mają
maksymalnie do 50 znaków i są zamieszczone w Kurierze w wersji „bez ramki” – drobnym
drukiem.
§4
1. Zwalnia się z opłat za ogłoszenia:
- Gminę Przemęt,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemęcie,
- szkoły i przedszkola z terenu Gminy Przemęt,

a także


rady sołeckie i Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Przemęt.

2. Nie zwalnia się z opłat za ogłoszenia zamieszczane w Kurierze Przemęckim instytucji,
jednostek i organizacji wymienionych w pkt. 1 w przypadku ogłoszeń związanych z realizacją
zadań finansowanych ze środków zewnętrznych. W tym przypadku opłatę za dane ogłoszenie
ustala się indywidualnie i nie ma tu zastosowania Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2016 roku.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 7/2016
Dyrektora GCKiB
z dnia 18.01.2016 r.

Cennik ogłoszeń zamieszczanych na łamach Kuriera Przemęckiego

Ogłoszenie kolor
1 edycja

2 edycje i
więcej

1 strona kolor

300 zł

-20%

1/2 strony kolor

180 zł

-20%

1/4 strony kolor

95 zł

-20%

1/6 strony kolor

70 zł

-20%

1 edycja

2 edycje
i więcej

1 strona czarno-biała

200 zł

-20%

1/2 strony czarno-białej

120 zł

-20%

1/4 strony czarno-białej

65 zł

-20%

1/6 strony czarno-białej

45 zł

-20%

Ogłoszenie czarno-białe

Wkładka – 150 zł

