UCHWAŁA NR VII/37/15
RADY MIASTA PRZEWORSKA
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie zasad używania herbu miasta Przeworska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt1 i art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz 130 z późn. zm.) oraz
§ 6 ust. 1 Statutu miasta Przeworska przyjętego uchwałą nr LVIII/423/14 Rady Miasta Przeworska zdnia
29 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 2921)
Rada Miasta Przeworska uchwala:
§ 1.
1. Ustala się warunki i zasady używania herbu miasta Przeworska, którego wzór określony został
w uchwale nr LVIII/423/14 Rady Miasta Przeworska z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie Statutu miasta Przeworska.
2. Herb miasta Przeworska stanowi własność Gminy Miejskiej Przeworsk i podlega ochronie prawnej,
jako dobro osobiste.
3. Herb miasta Przeworska może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należną cześć
i szacunek, przewidziany prawem dla innych insygniów władzy.
§ 2.
1. Prawo do używania herbu przysługuje organom miasta Przeworska i jednostkom organizacyjnym
miasta Przeworska do celów związanych z realizacją ich zadań statutowych.
2. Herb może być wykorzystywany i używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych
ze wzorem zatwierdzonym w Statucie miasta Przeworska.
§ 3.
1. Herb miasta może być umieszczany na:
1) budynkach stanowiących
tych siedzib;
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2) budynkach i pomieszczeniach jednostek organizacyjnych miasta Przeworska;
3) miejscach odbywania się uroczystości miejskich;
4) drukach urzędowych
Przeworska;

organów
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Przeworska

i jednostek

organizacyjnych
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5) tablicach
przy
drogach
publicznych
z nazwami
miejscowości,
ulic
i placów;
6) stronach internetowych miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych miasta Przeworska;
7) materiałach informacyjnych i promocyjnych miasta Przeworska i jednostek organizacyjnych
miasta Przeworska.
§ 4.
1. Rada Miasta Przeworska upoważnia Burmistrza Miasta Przeworska do podejmowania decyzji
w sprawie używania wizerunku herbu przez podmioty inne niż wymienione w § 2 ust. 1
2. Traktując używanie herbu, jako jedną z form promocji miasta Przeworska przyjmuje się jako zasadę
bezpłatne wykorzystanie herbu, po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Przeworska.
3. Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie pisemnego wniosku zawierającego:
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1) nazwę i siedzibę podmiotu;
2) rodzaj prowadzonej działalności;
3) miejsce lub przedmiot, na których ma być umieszczony herb wraz z projektem graficznym;
4) okres używania herbu;
4. Burmistrz może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 2, jeżeli herb wykorzystuje się w sposób
niezapewniający należytej czci i szacunku oraz naraża się dobre obyczaje, prestiż lub interes miasta.
5. Zobowiązuje się Burmistrza do informowania Rady Miasta Przeworska o wydanych zgodach na
używanie herbu jak również o ich cofnięciach, w przypadku zaistnienia takich sytuacji.
§ 5.
Herb nie może być wykorzystywany w wyborach powszechnych każdego szczebla przez komitety
wyborcze, stowarzyszenia, fundacje, partie polityczne oraz przez kandydatów niezależnych.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Przeworska
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miasta Przeworska
Tomasz Kojder
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