
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/305/14 

RADY GMINY SIEPRAW 

z dnia 9 czerwca 2014 roku 

w sprawie określenia zasad używania herbu Gminy Siepraw 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2013 r. poz. 594 zm. 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 

1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.)
1)

, Rada Gminy Siepraw uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Herb Gminy Siepraw, jako zewnętrzny znak reprezentacyjny Gminy jest jej własnością i podlega 

ochronie prawnej. 

§ 2. Herb Gminy Siepraw, zwany w dalej „herbem”, może być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach 

i kolorach określonych przez Radę Gminy Siepraw w Uchwale Nr XIX/130/08 z dnia 18 kwietnia 2008 roku 

(Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 393 poz. 2498) oraz w sposób zapewniający mu należytą cześć, szacunek oraz prestiż 

i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy samorządowej. 

§ 3. 1. Prawo do używania herbu przysługuje organom Gminy Siepraw oraz gminnym jednostkom 

organizacyjnym do celów związanych z realizacją ich zadań statutowych. 

2. Herb może być umieszczany: 

1) na budynku stanowiącym siedzibę organów Gminy Siepraw; 

2) w sali obrad Rady Gminy Siepraw i pomieszczeniach Urzędu Gminy Siepraw oraz pomieszczeniach 

jednostek organizacyjnych Gminy Siepraw; 

3) na gminnych budynkach użyteczności publicznej i w ich salach; 

4) na pieczątkach, emblematach, organów Gminy Siepraw i organów jednostek organizacyjnych Gminy 

Siepraw; 

5) w publikacjach wydawanych przez Wójta Gminy Siepraw, Przewodniczącego Rady Gminy Siepraw oraz 

pod ich patronatem; 

6) w drukach urzędowych, blankietach korespondencyjnych, wizytówkach, w pismach (w tym 

w zaproszeniach) Wójta Gminy Siepraw, Przewodniczącego Rady Gminy Siepraw lub organów jednostek 

organizacyjnych Gminy Siepraw; 

7) na sztandarach instytucji i gminnych jednostek organizacyjnych; 

8) na stronach internetowych gminnych jednostek organizacyjnych; 

9) na materiałach i upominkach promocyjnych Gminy Siepraw; 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, 

poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92 poz.753. 
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10) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez organy Gminy Siepraw; 

11) w miejscach odbywania się imprez organizowanych przez Gminę Siepraw lub przy jej współudziale. 

§ 4. 1. Za zgodą Wójta Gminy Siepraw, herbu Gminy Siepraw mogą używać także inne instytucje, osoby 

prawne i fizyczne, jeżeli będzie używany z zapewnieniem postanowień § 2 niniejszej uchwały. 

2. Za zgodą Wójta Gminy, herbu Gminy mogą używać jednostki organizacyjne Gminy Siepraw w sposób 

inny niż przewidziano w § 3 uchwały. 

3. Wnioski w sprawie uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2 powinny określać proponowany sposób 

i okres używania herbu. 

4. Udzielając zgody, o której mowa ust. 1 Wójt Gminy Siepraw określa warunki używania herbu. 

5. Wójt Gminy Siepraw może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot używający herbu 

używa go niezgodnie z określonymi warunkami. 

6. Wójt Gminy Siepraw informuje Radę Gminy Siepraw o udzielonych i cofniętych zgodach na używanie 

herbu Gminy Siepraw w danym roku w okresie do końca III kwartału za rok ubiegły. 

§ 5. Herb nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych prowadzonych przez komitety 

wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów 

niezależnych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Tadeusz Żaba 
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