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UCHWAŁA NR VIII/99/2015
RADY GMINY DĘBNO
z dnia 14 sierpnia 2015 roku
w sprawie: zasad i warunków używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębno.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 ze zm.1), Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje :
§ 1. 1. Ustala się zasady i warunki używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębno,
których wzory graficzne zostały określone odpowiednio w załącznikach Nr 1 - 5 do uchwały
Nr VIII/98/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi
stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Dębno.
2. Herb, flaga, flaga stolikowa, banner i pieczęć Gminy Dębno mogą być używane wyłącznie w sposób
zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje i interes
Gminy Dębno.
3. Herb, flaga, flaga stolikowa, banner i pieczęć podlegają ochronie prawnej.
4. Herb, flaga, flaga stolikowa, banner i pieczęć mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach
i kolorach zgodnych z wzorami graficznymi ustalonymi w uchwale, o której mowa w ust. 1.
5. Dopuszcza się stosowanie herbu w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.
§ 2. 1. Prawo do używania herbu przysługuje organom Gminy Dębno i jej jednostkom organizacyjnym do
celów związanych z realizacją zadań statutowych.
2. Herb może być umieszczany:
1) na budynkach stanowiących siedzibę władz Gminy Dębno oraz w pomieszczeniach tych budynków,
2) na budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Gminy Dębno,
3) w miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą Wójta Gminy Dębno,
4) na drukach urzędowych organów Gminy Dębno i gminnych jednostek organizacyjnych,
5) na tablicach przy drogach publicznych (wjazdowych) na teren Gminy Dębno,
6) na tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów itp.,
7) na stronach internetowych Gminy Dębno i gminnych jednostek organizacyjnych,
8) na materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy Dębno oraz na materiałach innych podmiotów, za
zgodą Wójta Gminy Dębno.
§ 3. 1. Podejmowanie decyzji w sprawie wykorzystywania wizerunku herbu Gminy Dębno, bądź wizerunku
ustalonych w nim elementów, przez podmioty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 oraz w miejscach i celach innych
niż określone w § 2 ust. 2 należy do Wójta Gminy Dębno.
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2. Podmioty, które uzyskały zgodę Wójta Gminy Dębno na wykorzystywanie wizerunku herbu Gminy
Dębno, bądź wizerunku ustalonych w nim elementów uprawnione są do bezpłatnego ich wykorzystywania, przy
zachowaniu warunków wykorzystywania określonych w niniejszej uchwale.
3. Wójt Gminy Dębno może cofnąć zgodę na wykorzystywanie wizerunku herbu Gminy Dębno, bądź
wizerunku ustalonych w nim elementów podmiotom, o których mowa w ust. 1, jeżeli wykorzystuje się je
niezgodnie z warunkami określonymi w niniejszej uchwale, w szczególności w sposób niezapewniający należytej
czci i szacunku oraz naraża dobre obyczaje lub interes Gminy Dębno.
4. Wójt Gminy Dębno przedstawia Radzie Gminy coroczną informację o wydanych oraz cofniętych zgodach
na używanie herbu.
§ 4. 1. Warunkiem uzyskania zgody na używanie herbu Gminy Dębno jest złożenie przez zainteresowany
podmiot pisemnego wniosku zawierającego:
1) nazwę i siedzibę podmiotu,
2) miejsce lub przedmiot, na których ma być umieszczony herb wraz z projektem graficznym,
3) okres używania herbu.
2. Wójt Gminy rozpatruje złożone wnioski, o których mowa w ust. 1 i wyraża zgodę bądź odmawia zgody
na używanie herbu.
3. Zezwolenia na używanie herbu można udzielić na czas oznaczony bądź nieoznaczony.
§ 5. 1. Flaga i banner Gminy Dębno są wywieszane stale na budynkach stanowiących siedzibę władz Gminy
Dębno oraz w ustalonych pomieszczeniach tychże siedzib.
2. Flaga jest stale wciągnięta na maszt zlokalizowany przed budynkiem Urzędu Gminy Dębno.
3. W miejscach publicznych flaga i banner mogą być wywieszane w czasie uroczystości gminnych
i państwowych.
4. Flaga i banner mogą być wywieszane także na budynkach jednostek organizacyjnych Gminy Dębno.
5. Flaga, flaga stolikowa i banner mogą być używane podczas uroczystości gminnych, powiatowych
i wojewódzkich.
6. Wizerunki flagi, flagi stolikowej i banneru mogą być używane w innych miejscach
i przez inne podmioty niż opisane w ust. 1 – 4 do celów niekomercyjnych lub komercyjnych po uzyskaniu
zgody Wójta Gminy Dębno. W zakresie uzyskiwania zgody Wójta, przepisy § 4 ust. 1 – 3 stosuje się
odpowiednio.
§ 6. Flaga stolikowa może być umieszczona:
1) w salach obrad, w których odbywają się oficjalne rozmowy wielostronne przedstawicieli organów Gminy
z przedstawicielami organów innych jednostek samorządu terytorialnego,
2) w gabinecie Wójta Gminy Dębno, Przewodniczącego Rady Gminy Dębno oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.
§ 7. 1. Pieczęcią Gminy Dębno mogą być sygnowane dokumenty sporządzane przez organy Gminy Dębno,
zgodnie z odrębnymi przepisami uznane za urzędowe.
2. Pieczęcią mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe sporządzane przez organy Gminy
Dębno, w szczególności zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez Gminę Dębno.
3. Odcisk pieczęci umieszcza się poniżej tekstu dokumentu lub pisma po lewej stronie arkusza.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno.
§ 9. Traci moc uchwała Nr VII/112/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r.
w sprawie: zasad i warunków używania herbu Gminy Dębno.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Matura
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz.
379 i poz. 1072.

