UCHWAŁA NR 73/2011
ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE
z dnia 31 maja 2011
w sprawie: pobierania opłat za ogłoszenia oraz teksty sponsorowane ukazujące się
na łamach „Panoramy Powiatu”.
Na podstawie art. 32 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm)
Zarząd Powiatu w Lublinie w składzie:
1. Paweł Pikula
2. Robert Wójcik
3. Dariusz Gajo
4. Czesław Kasiak
5. Artur Walasek

- Przewodniczący
- Członek
- Członek
- Członek
- Członek

uchwala, co następuje:
§1.
Ustala się opłaty za ogłoszenia i teksty sponsorowane zamieszczane na łamach „Panoramy
Powiatu” na zlecenie Ogłoszeniodawcy.
§2.
1.Ogłoszenia mogą być zamieszczane na
w ust. 2 – 4, z zastrzeŜeniem ust.5.

stronach

i

w

modułach

opisanych

2. Cała strona podzielona jest na 8 modułów. Podstawowy moduł (10,5 cm x 7,4 cm)
ma 77,70 cm2 powierzchni reklamowej.
3.Opłaty za ogłoszenia na przedostatniej stronie (23 stronie) wynoszą:
a) 1 moduł 150 zł +VAT,
b) 2 moduły 300 zł +VAT,
c) 4 moduły 500 zł +VAT,
d) 8 modułów (cała strona) 1 100 zł +VAT.
4. Opłaty za ogłoszenia na ostatniej stronie (okładka) wynoszą:
a) 1 moduł 180 zł +VAT,
b) 2 moduły 360 zł +VAT,
c) 4 moduły 600 zł +VAT,
d) 8 modułów (cała strona) 1 300 zł +VAT.
5. Opłaty za ogłoszenia o nietypowych rozmiarach negocjowane będą indywidualnie
z Ogłoszeniodawcą w granicach stawek podanych w ust. 3 i 4.
§3.
1.W przypadku zlecenia przez Ogłoszeniodawcę zamieszczenia ogłoszenia w niŜej
wymienionych numerach „Panoramy Powiatu”, stosuje się następujące upusty do opłat
wymienionych w §2 ust. 3 i 4:
a) 50% w pierwszym numerze „Panoramy Powiatu” wydanym po dniu wejścia w Ŝycie
uchwały,
b) 30 % w kolejnym drugim numerze „Panoramy Powiatu” wydanym po dniu wejścia
w Ŝycie uchwały,

c) 15% w kolejnym trzecim numerze „Panoramy Powiatu” wydanym po dniu wejścia w Ŝycie
uchwały.
2. W przypadku zlecenia przez Ogłoszeniodawcę zamieszczenia ogłoszenia o tej samej treści
w więcej niŜ jednym numerze „Panoramy Powiatu” stosuje się następujące upusty w stosunku
do opłat wymienionych w §2 ust. 3 i 4:
a) 30% - emisja ogłoszenia w dwóch kolejnych numerach,
b) 50% - emisja ogłoszenia w trzech kolejnych numerach,
3. W przypadku zamieszczenia przez Ogłoszeniodawcę trzech ogłoszeń w kolejnych numerach,
o tej samej treści czwarta emisja zamieszczona będzie bezpłatnie.
4. W przypadku zlecenia zamieszczenia ogłoszenia, które nie będzie wymagało korekty
tekstowej i graficznej upust wynosi 10%.
§4.
1.Opłata za umieszczenie na łamach „Panoramy Powiatu” tekstu sponsorowanego podlega
negocjacji w zaleŜności od objętości tekstu.
2.Opłata o której mowa w ust.1 nie moŜe być wyŜsza, niŜ opłata o której mowa
w §2 ust. 4 lit.d.
§5.
Opłaty za zamieszczanie ogłoszeń oraz tekstów sponsorowanych wnoszone są przelewem
na konto Starostwa Powiatowego w Lublinie po uprzednim wystawieniu faktury VAT
lub w formie gotówki w kasie Starostwa.

§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lubelskiemu.
§ 7.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU W LUBLINIE

Paweł Pikula
Członkowie Zarządu Powiatu:
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……………………..

2. Dariusz Gajo

………………………
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