U C H W A Ł A Nr VI / 37 / 03
Rady Gminy Spytkowice z dnia 31 marca 2003 roku

w sprawie : zasad i warunków używania herbu gminy Spytkowice i Sołectw
wchodzących w Jej skład.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt.13 oraz art.40 ust.2 pkt.1 ustawy
o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.
Rada Gminy Spytkowice
u c h w a l a, co następuje :
§1
Uchwala się zasady i warunki używania herbu gminy Spytkowice i Sołectw wchodzących
w Jej skład określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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ZASADY UŻYWANIA HERBU GMINY SPYTKOWICE
I SOŁECTW WCHODZACYCH W JEJ SKŁAD

1. Zasady używania herbu dotyczą wersji opisanej w Statucie Gminy.
2. Herb może być używany w celach urzędowych i promocyjnych jedynie przez organ
stanowiący gminy , organ wykonawczy gminy i jednostki organizacyjne gminy.
3. Herb może być umieszczany w różnych budynkach i obiektach , a także w innych
miejscach między innymi dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz
świąt lub rocznic państwowych lub samorządowych.
4. Zgodę na użycie herbu przez inne podmioty wyraża Wójt Gminy na pisemny wniosek
zainteresowanego , który powinien zawierać :
a./ opis celu, do którego zostanie użyty herb,
b./ stwierdzenie czy cel jest komercyjny lub nie przynoszący zysków,
c./ określenie nośnika.
5. Wójt Gminy przed wydaniem zgody może zażądać uzupełnienia wniosku o projekt
graficzny przedmiotu , na którym ma być użyty herb lub podanie innych szczegółów.
6. Wójt Gminy wydaje decyzję o wyrażeniu zgody na użycie herbu.
7. Cofnięcie zgody następuje w przypadku stwierdzenia użycia herbu w inny sposób niż
określony w decyzji.
8. O zgodę na używanie herbu w znakach towarowych mogą ubiegać się podmioty
mające siedzibę lub prowadzące działalność gospodarczą
w granicach
administracyjnych gminy Spytkowice.
9. Herb nie może być używany w sposób naruszający powagę i dobre imię gminy oraz
dobre obyczaje.
10. Postępowanie wbrew zasadom traktowane będzie jako naruszenie dóbr osobistych
gminy.

