Uchwała nr XXV/221/08
Rady Miejskiej w Czersku
z dnia 2 października 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XI/94/99 w sprawie herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia
insygniów władzy oraz ochrony i zasad uŜywania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 78 poz. 130 z późn. zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XI/94/99 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie
herbu i flagi Gminy Czersk, ustanowienia insygniów władzy oraz ochrony i zasad uŜywania,
wprowadza się następującą zmianę w § 7, który otrzymuje brzmienie:
„§ 7
1. Prawo do uŜywania herbu gminy bez ograniczeń przysługuje organom gminy, Urzędowi
Miejskiemu oraz innym gminnym jednostkom organizacyjnym.
2. Osoby i jednostki wymienione w § 6 ust. 1 uchwały mogą posługiwać się herbem gminy
w celach określonych w § 6 ust. 2, a takŜe w innych celach, wyłącznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Burmistrza.
3. Burmistrz wydaje zgodę określoną w ust. 2 na czas określony, nie dłuŜszy niŜ 5 lat i
określa warunki uŜywania herbu.
4. Burmistrz moŜe udzieloną zgodę cofnąć lub zawiesić, jeŜeli uprawniony naraŜa honor lub
interes gminy na szkodę albo nie zachowuje warunków, na których zgoda została
udzielona lub uŜywa herbu niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem.
5. Uprawniony do uŜywania herbu nie moŜe tego uprawnienia przenieść na osobę trzecią.”
§2
Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, które
posługiwały się herbem gminy przed wejściem w Ŝycie niniejszej uchwały, obowiązane są w
terminie 3 miesięcy od wejścia uchwały w Ŝycie uzyskać zgodę Burmistrza na uŜywanie
herbu gminy, pod rygorem utraty prawa do jego uŜywania.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie:
Herb jako oficjalny symbol gminy, dający właściwą, pozytywną identyfikację i wpływający
na uczucia mieszkańców oraz gości, powinien podlegać szczególnej ochronie. Jego
stosowanie i wykorzystywanie jest w większości miast i gmin uregulowane w ten sposób, by
nie mógł być on uŜyty do celów komercyjnych lub do podejmowania prób podszywania się
pod organy i jednostki gminy. PoniewaŜ w przeszłości miały miejsce przypadki
deformowania bądź niewłaściwego wykorzystywania herbu proponujemy zmianę,
narzucającą bardziej rygorystyczne warunki, poddane kontroli organu wykonawczego gminy.
Zatem aby zapewnić naleŜyte warunki eksponowania herbu, jego właściwą formę, proporcje i
kolorystykę oraz by kontrolować jego naleŜyte wykorzystywanie w celach rzeczywistej
promocji gminy, przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
PoniŜej tekst uchwały w jej dotychczasowym brzmieniu.

