
Zarządzenie nr OR.0050.125.2021 
Wójta Gminy Turawa 

z dnia 10.12.2021 r. 

w sprawie ustalenia odpłatności za umieszczanie reklam w kwartalniku  
Gminy Turawa „FALA” 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 31 i art. 43 oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym tj. (dz. U. 2021 Nr 1372, poz. 1591 z późn. zm.),  
 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Ustalam odpłatność za umieszczanie reklam w kwartalniku Gminy Turawa „FALA”  
w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Referatu Organizacyjnego.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 

Wójt Gminy Turawa 
 /-/ Dominik Pikos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr l do 
Zarządzenia Wójta Gminy Turawa 

nr OR.0050.125.2021 z dnia 10.12.2021 r. 

 

CENNIK ODPŁATNOŚCI ZA UMIESZCZANIE REKLAM 
ORAZ ZASADY ICH UMIESZCZANIA W KWARTALNIKU GMINY TURAWA 

„FALA” 
 

1. Reklamy w kolorze lub monochromatyczne zamieszczone w środku kwartalnika: 

Rozmiar:      Cena: 

1) ¼ strony A4      100,00 zł brutto 
2) ½ strony A4      200,00 zł brutto 
3) ¾ strony A4      300,00 zł brutto 
4) cała strona A4     400,00 zł brutto 

 
2. Aby zamieścić reklamę w kwartalniku „FALA” należy: 

 
1) Wypełnić formularz z określeniem rozmiaru projektu reklamy, stanowiącej załącznik 

nr 1 do Cennika odpłatności za umieszczanie reklam w kwartalniku Gminy Turawa 
„FALA”. 

2) Dostarczyć w postaci elektronicznej projekt reklamy w formie tiff., jpg. lub pdf. W 
rozdzielczości min. 300 dpi. 

3) Wpłacić należną kwotę na konto Urzędu Gminy Turawa, B.S. Łubniany 45 8897 0004 
200l 0016 3819 0001 i załączyć potwierdzenie wpłaty lub przelewu bankowego do 
wypełnionego formularza. Wypełniony formularz i dowód opłaty reklamy można 
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Turawa lub w pokoju nr 20. 

4) Projekty reklam nie będą przyjmowane do umieszczenia w kwartalniku, który będzie 
już w druku i będą mogły ukazać się dopiero w następnym wydaniu kwartalnika. 

5) Termin składania reklam upływa z końcem miesiąca: lutego, maja, lipca i listopada 
każdego roku. O dokładnych terminach składania projektów reklam można uzyskać 
informację w formie pisemnej, elektronowej lub telefonicznej w Urzędzie Gminy 
Turawa ul. Opolska 39c 

 Nr telefonu do kontaktu: 077/421-20-12 wew. 108 
 e-mail: turystyka@turawa.pl 

6) Wydawca „FALI“ nie ponosi odpowiedzialności za jakość i treść dostarczonych 
projektów reklam. 

7) Zastrzegany sobie prawo do odrzucenia wniosku o umieszczenie reklamy, jeśli będzie 
ona w rażący sposób naruszała interesy konsumenta oraz obowiązujące przepisy 
prawa. 

 



Formularz stanowiący załącznik nr l 
do Cennika odpłatności za umieszczanie reklam 

oraz zasad ich umieszczania w kwartalniku Gminy Turawa „FALA” 
 

 

……………………………………                       ……………………………… 
              (nazwa firmy)          (miejscowość, data) 
 
…………………………………… 

…………………………………… 
                   (adres) 

 

Proszę o zamieszczenie w kwartalniku Gminy Turawa „FALA” nr ......................………….. 
reklamę o rozmiarze ………………………………………………………………………….... 
Nazwa i adres firmy: ................................................................................................................. 
Do podania załączam: 

1. Potwierdzenie dokonania opłaty za reklamę 
2. Projekt  reklamy w formacie tiff., jpg. lub PDF.* 
3. Oświadczenie składającego projekt reklamy stanowiące, iż projekt ten został 

doręczony skutecznie do Urzędu Gminy Turawa / na adres e-mailowy: 
turystyka@turawa.pl* 

 

 

 

        ……………………………………… 
                               (podpis)  

 

 

 

 

 
 

 
* - niepotrzebne skreślić 


