
U C H W A Ł A  Nr XIII/104/2015

                                                      RADY  GMINY  MASŁÓW 
                                                     z dnia 27 sierpnia  2015 roku 

                            w sprawie zasad i trybu używania herbu Gminy Masłów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 594 ze zm) - 

                                         Rada Gminy  uchwala, co następuje:

§1

Ustala się zasady i tryb używania herbu Gminy Masłów, zwanego w dalszej treści niniejszej
uchwały ,,herbem gminy", którego wzór został określony uchwałą Nr VI/44/91 Rady Gminy
Masłów z dnia 30 kwietnia 1991 roku roku w sprawie herbu Gminy Masłów.

§2

Herb Gminy może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze 
wzorem graficznym przyjętym uchwałą Rady Gminy Masłów, o której mowa w §1.

                                                                        §3

Herb Gminy może być używany w sposób zapewniający symbolowi Gminy należny 
szacunek i godność.

§4

1. Herb gminy może być używany przez organy gminy i jednostki organizacyjne Gminy
Masłów  do celów związanych z realizacją własnych zadań statutowych.

2. Używanie  wizerunku  herbu  gminy  przez  podmioty  gospodarcze,  organizacje,
stowarzyszenia,   fundacje  oraz  inne  instytucje  w  celach  komercyjnych  wymaga
zgody Wójta Gminy Masłów.     

3. Wniosek w sprawie uzyskania  zgody o  której  mowa w ust.  2  powinien określać
proponowany sposób używania herbu gminy, miejsce oraz okres jego używania. 

4. Zgodę o której mowa w ust. 2 wyraża Wójt  Gminy, w formie umowy określającej
warunki  używania  herbu  gminy  a  w  szczególności  sposób  wykorzystania  herbu
gminy, czas obowiązywania  umowy, oraz ewentualne warunki płatności.  

5. Wykorzystanie herbu gminy nie może być sprzeczne z umową. 
6. Wójt Gminy  może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu gminy używa go

niezgodnie z określonymi w umowie warunkami lub przez inne działania związane 
z używaniem herbu gminy naraża na szkodę wizerunek Gminy Masłów.

7. Cofnięcie  przez  Wójta  Gminy  zgody  na  używanie  herbu  gminy  skutkuje
rozwiązaniem umowy, o której mowa w ust.4.  



§5   

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



UZASADNIENIE

                                            do uchwały Nr XIII/ 104/2015
                                               RADY GMINY MASŁÓW
                                                 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

            Uchwałą Nr VI/44/91  z dnia 30 kwietnia 1991 roku roku w sprawie herbu Gminy
Masłów  Rada  Gminy   podjęła  decyzję  o  ustanowieniu  herbu  gminy.  W  związku  
z  pojawiającymi  się  wnioskami  o  wyrażenie  zgody  na  używanie  herbu  gminy  przez
podmioty  gospodarcze  do  celów związanych z  prowadzeniem działalności  gospodarczej
zachodzi konieczność uregulowania zasad udzielania zgody przez Wójta Gminy.  Zgodnie
z  art.  18  ust.2  pkt.13  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym
podejmowanie uchwał w sprawie herbu gminy należy do właściwości rady gminy.  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


