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UCHWAŁA Nr VIII/61/2015
RADY MIEJSKIEJ W JANOWCU WIELKOPOLSKIM
z dnia 30 czerwca 2015 r.
w sprawie używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Janowiec Wielkopolski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), w związku z § 5
ust. 4 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski przyjętym uchwałą Nr XIII/115/2012 Rady Miejskiej w Janowcu
Wielkopolskim z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. poz. 1155) Rada Miejska w Janowcu
Wielkopolskim uchwala, co następuje:
§ 1. Herb i flaga Gminy Janowiec Wielkopolski są dobrem niematerialnym stanowiącym własność Gminy
Janowiec Wielkopolski i podlegają ochronie jako jej dobra osobiste.
§ 2.1. Herbu i flagi Gminy Janowiec Wielkopolski należy używać w kształcie, proporcjach i barwach
określonych w § 5 Statutu Gminy Janowiec Wielkopolski.
2. Dopuszcza się używanie herbu, godła w formie niebarwnej grafiki, jak również stylizacji herbu w postaci
płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych.
3. Prawo używania herbu i flagi bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody, na mocy niniejszej uchwały
przysługuje:
1) Radzie Miejskiej;
2) Burmistrzowi Janowca Wielkopolskiego;
3) Urzędowi Miejskiemu;
4) gminnym jednostkom organizacyjnym;
5) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej wykonującym
w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
§ 3.1. Użycie herbu i flagi Gminy przez inne podmioty niż określone w § 2 ust. 3 wymaga zgody
Burmistrza Janowca Wielkopolskiego.
2. Burmistrz rozpatruje wnioski sporządzone w formie pisemnej, które będą zwierały uzasadnienie oraz
projekt graficzny, odzwierciedlający sposób, w jaki będzie użyty herb Gminy Janowiec Wielkopolski.
§ 4.1. Herb i flagę Gminy Janowiec Wielkopolski umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed
budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.
2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt
państwowych i samorządowych, ważnych wydarzeń w życiu społecznym gminy, imprez sportowych,
kulturalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.
3. Herb może być zamieszczany na:
1) drukach urzędowych Rady Miejskiej i Burmistrza;
2) na materiałach promocyjnych Gminy Janowiec Wielkopolski wykonywanych na zlecenie Gminy;
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3) na stronach internetowych, których administratorem jest Urząd Miejski oraz gminne jednostki
organizacyjne;
4) na materiałach promocyjnych podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Gminy Janowiec
Wielkopolski.
§ 5.1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Miejski i gminne jednostki organizacyjne oraz
sołectwa do celów promocji Gminy Janowiec Wielkopolski.
§ 6. Bez zgody Burmistrza Janowca Wielkopolskiego herb może być użyty w celach dydaktycznych.
§ 7.1. Herb i flaga Gminy mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane w sposób zapewniający
należytą im cześć, powagę i poszanowanie.
2. Burmistrz może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający wykorzystuje te symbole
w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy, lub
narażający na szkodę interes Gminy.
§ 8.1. Pieczęci urzędowej Gminy używają:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej;
2) Burmistrz Janowca Wielkopolskiego;
3) Urząd Miejski.
2. Pieczęciami urzędowymi Gminy Janowiec Wielkopolski mogą być sygnowane ważne dokumenty
urzędowe.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
Ryszard Majchrzak

