UCHWAŁA NR XXXI/179/2013
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 10 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy i Miasta Stawiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594)oraz art.2 ust.2, art.3 ustawy z dnia 21
grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r., Nr 31, poz.130 z
późn. zm.) oraz § 6 ust.1, ust.2 Uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr
II/3/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Stawiszyn (Dz.Urz.
Woj. Wlkp. z 2003 r., Nr 17, poz.306 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1.
1.Ustala się zasady i tryb używania herbu i flagi Gminy i Miasta Stawiszyn,
zwanych w dalszej treści niniejszej uchwały ,,herbem” i „flagą”, których wzór
został określony Uchwałą Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr II/3/2002 z dnia 6
grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Stawiszyn.
2. Herb gminy i flaga gminy mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i
kolorach zgodnych ze wzorcem opisowym i graficznym ustalonym w uchwale, o
której mowa w ust.1.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o :
1) herbie gminy – rozumie się przez to herb Gminy i Miasta Stawiszyn,
2) fladze gminy – rozumie się przez to flagę Gminy i Miasta Stawiszyn,
3) barwy – określa flaga Gminy
4) radzie gminy – oznacza to Radę Miejską w Stawiszynie,
5) urzędzie gminy – oznacza to Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn,
6) burmistrzu – oznacza to Burmistrza Stawiszyna,
7) przewodniczącym rady – oznacza to przewodniczącego Rady Miejskiej
w Stawiszynie,
8) podmiocie – rozumie się przez to osoby fizyczne i prawne a także jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
9) minimalnym wynagrodzeniu – rozumie się przez to wynagrodzenie ustalane na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
(Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późn. zmianami).
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Rozdział II. Herb i barwy Gminy
§ 2.
1. Herb gminy może być używany przez organy gminy i jednostki organizacyjne
gminy do celów związanych z realizacją zadań statutowych.
2. Prawo nieodpłatnego używania herbu gminy przez podmioty, o których mowa
w ust. 1, przysługuje im z mocy niniejszej uchwały.
§ 3.
1. Herb gminy może być umieszczany w sali obrad rady gminy,
w pomieszczeniach urzędu Gminy oraz w gminnych budynkach użyteczności
publicznej.
2. Herb gminy jest wywieszany z okazji uroczystości gminnych w miejscu ich
odbywania oraz w innych miejscach, za zgodą Burmistrza Stawiszyna.
3. Herb gminy może być umieszczany na drukach urzędowych przewodniczącego
rady, rady Gminy, burmistrza i urzędu.
4. Herb gminy może być umieszczany na zewnątrz budynków, o których mowa w
ust. 1, a także nieruchomościach gminnych.
§ 4.
1. Podmioty nie wymienione w § 2 ust. 1 mogą używać herbu lub barw gminy
po uzyskaniu pisemnej zgody burmistrza w formie umowy określającej warunki
używania herbu lub barw gminy.
2. Wykorzystanie herbu lub barw gminy nie może być sprzeczne z umową.
3. Burmistrz może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu lub barw gminy
używa go niezgodnie z określonymi warunkami lub przez inne działania naraża na
szkodę i dobre imię gminy.
4. Zobowiązuje się burmistrza do informowania rady gminy o wydanych zgodach
na używanie herbu lub barw gminy, jak również o cofnięciach zgody.
§ 5.
1. Warunkiem uzyskania każdorazowo zgody na używanie herbu lub barw gminy
jest przedłożenie przez zainteresowany podmiot oferty zawierającej:
1) imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz jego siedzibę,
2) datę sporządzenia oferty,
3) wskazanie miejsc lub przedmiotów, na których ma być umieszczony herb lub
barwy wraz z projektem graficznym,
4) podpis oferenta lub pełnomocnika, jeżeli oferent działa przez pełnomocnika,
5) wskazanie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Oferty składa się w sekretariacie urzędu gminy.
3. Burmistrz rozpatruje oferty, o których mowa w ust. 2 w ciągu jednego
miesiąca od daty złożenia oferty.
4. Burmistrz informuje na piśmie podmiot ubiegający się o uzyskanie zgody
o podjętej decyzji.
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§ 6.
Przed wydaniem zgody na rozpowszechnianie herbu lub barw, burmistrz bada
w szczególności:
1) czy umieszczenie herbu lub barw w określonym miejscu lub na określonym
przedmiocie nie pozostaje w sprzeczności z powagą herbu lub barw,
2) czy działalność podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z herbu
lub barw nie stoi w sprzeczności z interesem gminy,
3) czy przedstawiony projekt wykorzystania herbu lub barw jest zgodny
ze wzorem ustalonym przez radę gminy.
§ 7.
1. Korzystanie z herbu lub barw może być odpłatne lub nieodpłatne.
2. Burmistrz może wyrazić zgodę na nieodpłatne korzystanie z herbu lub barw
gminy, ubiegającemu się podmiotowi w dowód uznania jego działalności,
aktywnego uczestnictwa w życiu gminy lub gdy działalność tego podmiotu
przyczynia się do upowszechniania pozytywnego wizerunku gminy.
§ 8.
1.Ustala się następujące zasady odpłatności za używanie herbu lub barw:
1) za umieszczenie herbu lub barw na towarach lub innych przedmiotach –
w dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników,
2) za umieszczenie herbu lub barw w publikacjach książkowych, prasie, folderach
i innych wydawnictwach – w czterokrotnej wysokości minimalnego
wynagrodzenia pracowników.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, związanych z dużą ilością towarów
lub przedmiotów, na których ma być umieszczony herb lub barwy, bądź
umieszczenie herbu lub barw w publikacjach wydanych w nakładzie powyżej 500
egzemplarzy, burmistrz może pobrać opłatę w podwójnej wysokości opłat,
o których mowa w ust. 1.
3. Opłatę za używanie herbu lub barw wnosi się w kasie urzędu gminy lub na
konto gminy przed podpisaniem umowy.
Rozdział III. Flaga
§ 9.
1. Flagę gminy wywiesza się na budynku urzędu podczas uroczystości gminnych
i państwowych.
2. W miejscach publicznych można wywieszać flagę gminy w czasie uroczystości
gminnych i państwowych.
3. Flaga może być wywieszana także na budynkach instytucji, przedsiębiorstw
i organizacji społecznych w czasie ich uroczystości oraz uroczystości gminnych.
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Rozdział IV. Przepisy końcowe
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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