
Uchwała Nr 295/LVIII/2017
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 31 maja 2017 r.

w  sprawie  uchylenia  Uchwały  Nr  140/XVIII/00  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia
29 lutego 2000 r.  w sprawie umieszczania herbu na przedmiotach, w tym przeznaczonych
do  obrotu  handlowego  oraz  zamieszczania  w  znaku  towarowym  lub  usługowym  herbu
lub nazwy miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.  z  2016,  poz.  446  z  późn.  zm)  oraz  §3  ust.  6  Statutu  Miasta  Gostynina,  stanowiącego
załącznik do Uchwały Nr 231/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016
r.  w  sprawie  uchwalenia  Statutu  Miasta  Gostynina,  Rada  Miejska  w  Gostyninie  uchwala,  co
następuje:

§1

Uchyla  się  Uchwałę  Nr  140/XVIII/00  Rady Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  29  lutego  2000  r.
w sprawie umieszczania herbu na przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz
zamieszczania w znaku towarowym lub usługowym herbu lub nazwy miasta.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



Uzasadnienie

W Uchwale  Nr  140/XVIII/00  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  29  lutego  2000  r.

w sprawie umieszczania herbu na przedmiotach, w tym przeznaczonych do obrotu handlowego oraz

zamieszczania  w  znaku  towarowym  lub  usługowym  herbu  lub  nazwy  miasta,  Rada  Miejska

w Gostyninie  określiła  zasady używania herbu do celów związanych z realizacją  swoich zadań

przez:  osoby  fizyczne  lub  prawne,  podmioty  gospodarcze  i  instytucje  prowadzące  działalność

gospodarczą  w  dziedzinie  produkcji,  handlu  i  usług  jeżeli  działalność  ta  leży  w  szczególnym

interesie miasta lub wiąże się z jego historią. Zgoda na używanie herbu udzielana była odpłatnie za

wyjątkiem  miejskich  jednostek  organizacyjnych  i  spółek,  w  których  miasto  posiada  udziały

przekraczające 50%.

Rada  Miejska  wyraża  przekonanie,  że  nie  powinno  się  reglamentować  używania  herbu

bowiem każdy kto mieszka na terytorium Gminy Miasta Gostynina, pracuje, płaci podatki, uczy się

itd. ma prawo czuć się związany emocjonalnie ze wspólnotą samorządową, a tym samym związany

z symbolem jakim jest herb tej wspólnoty. Określenie zasad i warunków używania herbu odpłatnie

jest nieracjonalne, bowiem herb jest własnością publiczną.

Rada Miejska w Gostyninie w Uchwale  Nr 140/XVIII/00 Rady Miejskiej  w Gostyninie

z  dnia  29  lutego  2000  r.  wskazała  Burmistrza  Miasta  Gostynina  jako  organ  upoważniony

do wyrażania zgody na wykorzystanie  i  używanie herbu miasta  Gostynina po uzyskaniu opinii

Komisji Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Opieki Społecznej.

W latach: 2015 i 2016 wpływy z tytułu odpłatności za umieszczanie herbu na przedmiotach,

w  tym  przeznaczonych  do  obrotu  handlowego  oraz  zamieszczanie  w  znaku  towarowym  lub

usługowym herbu lub nazwy miasta wynosiły 737,66 zł.

W związku z przekonaniem, że korzystanie (używanie) z herbu nie powinno być niczym

ograniczone, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


