UCHWAŁA NR X/50 / 07
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 14 maja 2007 roku .

w sprawie zasad używania Herbu Gminy Książ Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz .U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr
175, poz.1457 i Nr 181, poz.1337) oraz § 6 ust.2 Statutu Gminy Książ Wlkp., Rada Miejska w
Książu Wlkp. uchwala, co następuje :
§ 1. Ustala się zasady używania Herbu Gminy Książ Wlkp., zwanego w dalszej części
uchwały „Herbem Gminy”, którego wzór został określony Statutem Gminy Książ Wlkp.
§ 2.Herb Gminy stanowi własność Gminy Książ Wlkp.
§ 3. Herb Gminy należy używać z należnym szacunkiem i godnością .
.
§ 4.1.Prawo do używania Herbu Gminy przysługuje na mocy niniejszej uchwały organom
i jednostkom organizacyjnym Gminy Książ Wlkp. do celów związanych z realizacją zadań
statutowych .
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1 używają Herbu Gminy nieodpłatnie .
3.Zgodę na nieodpłatne używanie Herbu Gminy w celach niekomercyjnych mogą uzyskać
instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości
prawnej,wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Gminy Książ Wlkp.
4.Wniosek o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 powinien zawierać :
1) dokładne określenie podmiotu, który będzie używał Herbu Gminy ( imiona i nazwiska, adresy
zamieszkania osób fizycznych; nazwy i siedziby osób prawnych oraz podmiotów nie
posiadających osobowości prawnej),
2) okres, w którym podmiot zamierza używać Herbu Gminy,
3) precyzyjne wskazanie celu , dla którego podmiot chce używać Herbu Gminy i określenie
miejsca jego umieszczenia .
5.Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 4 Burmistrz Książa Wlkp. z zastrzeżeniem
ust. 6, wyraża zgodę z dokładnym określeniem :
a) okresu, na jaki udziela się zgody,
b) przypadków, w których zgoda może być cofnięta.
6.Burmistrz Książa Wlkp. może odmówić wyrażenia zgody, jeżeli wniosek złożył podmiot
nieuprawniony lub wniosek nie spełnia wymagań określonych uchwałą .
7.Zgodę, o której mowa w ust. 3 Burmistrz Książa Wlkp. wyraża w formie pisemnej .
8.Zgoda może zostać cofnięta w przypadku stwierdzenia , że :
a) podmiot używa Herbu Gminy w sposób niezadeklarowany we wniosku ,
b) Herb Gminy został usytuowany w miejscu innym niż zadeklarowany we wniosku,
c) miejsce, w którym usytuowano Herb Gminy nie gwarantuje traktowania go z należnym
szacunkiem i godnością .
9.Zobowiązuje się Burmistrza Książa Wlkp. do informowania Rady Miejskiej w
Książu Wlkp. o wydanych zgodach na używanie Herbu Gminy.

§ 5.1.Umieszczenie Herbu Gminy przez podmioty gospodarcze na przedmiotach
wprowadzonych do obrotu handlowego oraz zamieszczenie Herbu Gminy w znaku towarowym
lub na towarach, wymaga zgody Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
2.Używanie Herbu Gminy w celach, o których mowa w ust.1 następuje odpłatnie
3.Wysokość odpłatności o której mowa w ust. 2 ustala Burmistrz Książa Wlkp..
4.Postanowienia ust. 4- 8 § 4 stosuje się odpowiednio .
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Książu Wlkp.
/-/ Paweł Walkowiak

Uzasadnienie
do Uchwały Nr X/50 /07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 maja 2007 r.

Statut Gminy Książ Wlkp. w § 6 ust. 1 określił Herb Gminy Książ Wlkp. Jednocześnie
postanowił w § 6 ust.2 , iż zasady używania Herbu Gminy określi Rada Miejska w oddzielnej
uchwale .
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

p.f. Burmistrza
Książa Wielkopolskiego
/-/ Bronisław Lachowicz

