UCHWAŁA Nr XXXVI /298/05
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 166, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1467) oraz § 6 ust. 3 Statutu Gminy Złotów (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z 2003 r. Nr 45, poz. 845)

























































1. Herb Gminy Złotów stanowi własność Gminy Złotów i podlega ochronie.

2. Herb Gminy Złotów stosować należy zawsze z szacunkiem należnym symbolom,
odznakom, mundurom i w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania,
zachowując wygląd graficzny herbu określony w załączniku Nr 2 do Statutu Gminy Złotów.




. 1. Herbem Gminy Złotów posługują się władze samorządowe Gminy Złotów oraz
gminne jednostki organizacyjne utworzone na mocy uchwał Rady Gminy.
2. Herb Gminy Złotów może być umieszczony:
a) na budynkach administracji samorządowej,
organizacyjnych,

placówek oświatowych i jednostek

b) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń, salach wykładowych
i lekcyjnych, stanowiących własność Gminy Złotów,
c) w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń innych instytucji samorządowych,
państwowych, zakładów pracy i innych organizacji mających swoje siedziby zarówno na
terenie gminy, jak i poza jej granicami, których przedstawiciele otrzymali herb od władz
samorządowych,
d) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy,
e) na słupach i tablicach informacyjnych ustawianych na granicach gminy,
stanowiących własność Gminy Złotów,
f) na pieczęciach urzędowych, emblematach, drukach urzędowych,
g) na stronach internetowych gminy oraz jednostek i zakładów budżetowych Gminy
Złotów,
h) na folderach, biuletynach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę
Złotów,

2

i) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach radnych i kierownictwa Urzędu
Gminy.


. 1. Używanie herbu Gminy Złotów w celach innych niż wymienione w § 2 niniejszej
uchwały wymaga każdorazowo zgody Wójta Gminy Złotów.
2. Wójt Gminy Złotów może wyrażoną zgodę cofnąć, jeżeli podmiot, któremu
wyrażono zgodę wykorzystuje herb Gminy Złotów w sposób sprzeczny z wyrażoną zgodą,
albo naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy na szkodę, lub jest wykorzystany
niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
3. Wójt Gminy Złotów będzie informował Radę Gminy o wydanych zgodach na
używanie herbu Gminy Złotów, jak również o cofniętych zgodach.






Zasady używania herbu Gminy Złotów określone niniejszą uchwałą podlegają
opublikowaniu na terenie Gminy w sposób zwyczajowo przyjęty i na stronie internetowej
Gminy Złotów.










Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów.


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

