
Zarządzenie nr 5/2020 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach 

z dnia 18.03.2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, opłacania, rozliczania 
i kontroli ogłoszeń, reklam, artykułów sponsorowanych  

w „Brzezińskim  Informatorze Samorządowym” 

 

 Na podstawie § 11 pkt. 1, ppkt 8 Statutu Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach Dyrektor 

Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach zarządza, co następuje: 

 

§1 

Dział Wydawniczy Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przyjmuje odpłatnie do zamieszczania 

w "Brzezińskim Informatorze Samorządowym" ("BIS") ogłoszenia, reklamy, ogłoszenia drobne, artykuły 

sponsorowane od osób fizycznych, osób prawnych, organizacji nieposiadających osobowości prawnej. 

§2 

1. Ceny ogłoszeń, reklam Miasta Brzeziny oraz jednostek samorządu terytorialnego z powiatu 

brzezińskiego zamieszczanych w "BIS" ustalane są na podstawie zawartych umów z tymi jednostkami. 

2. Cena ogłoszeń, reklam, artykułów sponsorowanych innych podmiotów przyjmowane są na zasadach 

ogólnych. 

§3 

1. Zlecenie ogłoszenia, reklamy, artykułu sponsorowanego do zamieszczenia w "BIS" należy złożyć 

osobiście w redakcji na piśmie bądź drogą mailową na adres redakcji "BIS" 

2. Za treść ogłoszeń, reklam i artykułów sponsorowanych redakcja nie ponosi odpowiedzialności. 

§4 

Materiały reklamowe, ogłoszenia należy składać najpóźniej do wtorku do godz. 15.00 w tygodniu 

ukazywania się wydania "BIS" 

§5 

Pracownik redakcji przyjmujący ogłoszenia, reklamy, artykuły sponsorowane po pobraniu opłaty ma 

obowiązek niezwłocznie wystawić ogłoszeniodawcy, reklamodawcy paragon, a wpływy z ogłoszenia 

wpłacić na konto Miejskiego Domu Kultury  w Brzezinach najpóźniej 2 tygodnie po pojawieniu się 



wydania "BIS". W przypadku umów długoterminowych lub umów zleceń do 30 dnia każdego miesiąca. 

§6 

Wprowadza się do "BIS" siatkę modułową obejmującą ogłoszenia i reklamy. 

§7 

Powierzchnia siatki modułowej jest podzielona na 6 modułów na szerokość i 7 modułów na wysokość 

"Brzezińskiego Informatora Samorządowego", co daje ogółem 42 moduły na każdą stronę wydania. 

Wykaz obowiązujących wielkości modułów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§8 

Przyjmuje się, że koszt jednego modułu zamieszczonego w "Brzezińskim Informatorze Samorządowym" 

- poza pierwszą stroną - wynosi 45 zł brutto. 

§9 

Zakłada się możliwość publikowania w "Brzezińskim Informatorze Samorządowym" tzw. "ogłoszeń 

drobnych", których koszt liczony jest w zależności od ilości zawartych w nich słów. 

§10 

Koszt słowa znajdującego się w "ogłoszeniu drobnym" zamieszczonym w "BIS" wynosi 1 zł brutto. 

§11 

Przy zamówieniu minimum 4 edycji "ogłoszenia drobnego" piąte jest gratis. 

§12 

Dopuszcza się możliwość zastosowania rabatu dla osób publikujących ogłoszenia i reklamy oraz artykuły 

sponsorowane w "Brzezińskim Informatorze Samorządowym". 

§13 

1. Rabaty, o których mowa w §13 mogą wynikać z umów długoterminowych lub zleceń 

długoterminowych zawieranych z ogłoszeniodawcami i reklamodawcami wynoszą: 

- 2 wydania - 10% 

- 3 wydania - 30% 

- 4 wydania - 40% 

- 5 wydań i więcej - 50% 



2. Rabaty nie sumują się. 

3. O przyznaniu innego niż ww. rabatu ogłoszeniodawcom i reklamodawcom za każdym razem decyduje 

dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach jako wydawca "Brzezińskiego Informatora 

Samorządowego". W przypadku nieobecności dyrektora o przyznaniu rabatu decyduje osoba, która go 

zastępuje. 

§14 

Za terminowe i bezbłędne zamieszczanie ogłoszenia, reklamy, artykułu sponsorowanego w "BIS" 

odpowiadają przyjmujący materiały, zamieszczający teksty na nośniku informatycznym, osoba 

wykonująca makietę i prowadząca korektę. 

§15 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z powyższym zarządzeniem oraz jego 

załącznikiem i stosowania zawartych w nim postanowień. 

§16 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020r, jednocześnie traci moc Zarządzenie nr 1/2019 

Dyrektora Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach z dnia 2 stycznia 2019r. 

 

 

 

         /-/ Joanna Kędzia-Kamińska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 5/2020 

Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach 

z dnia  18.03.2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyjmowania, opłacania, rozliczania  

i kontroli ogłoszeń, reklam, artykułów sponsorowanych  

w „Brzezińskim  Informatorze Samorządowym” 

 

 

 

 

 

 

 


