Uchwala Nr XXXll244 1 2002
Rady Powiatu Krosnienskiego
z dnia 26 czerwca 2002 roku

w sprawie zasad i okoliczno~ciuzywania herbu powiatu kroinienskiego

Na podstawie art. 12 pkt 1 i 10, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
1 uchwaly Nr XV111/80/2000 Rady Powiatu
poz. 1592 ze zm.),
Krosnienskiego z dnia 27 wrzesnia 2002 roku w sprawie ustanowienia
herbu powiatu krosnienskiego oraz art. 3 i 6 ust. 1 w zwiqzku z art. 2 ust.
2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr
31, poz. 130 ze zm.),
uchwala siq co nastqpuje:

81

Ustala siq zasady i tryb uiywania herbu powiatu krosnienskiego przez:
I) organy powiatu
2) jednostki organizacyjne powiatu
3) Starostwo Powiatowe
4) powiatowe stuzby, inspekcje i straze
5) radnych i pracownikow samorzqdu terytorialnego powiatu
krosnienskiego
6) osoby fizyczne nie prowadzqce dzialalnosci gospodarczej
7) osoby fizyczne i prawne bqdqce podmiotami gospodarczymi
8) inne podmioty ubiegajqce sie o uzywanie herbu powiatu
krosnienskiego.

$2
Herb powiatu krosnienskiego, zwany dalej herbem powiatu , petni
fun kcjq:
I) symbolu lokalnego powiatowego spoleczeristwa
2) symbolu i znaku samorzqdu terytorialnego powiatu krosnienskiego
3) znaku terytorialnego powiatu krosnienskiego
4) znaku wlasnosciowego samorzqdu powiatu krosnienskiego
5) znaku identyfikujqcego funkcjonariuszy i pracownikow samorzqdu
powiatu krosnienskiego
6) znaku sluzqcego promocji powiatu krosnienskiego.

§3
1. Uzywanie wizerunkow herbu powiatu dotyczy herbu powiatu
zgodnego z opisem zawartym w § 1 uchwaty Nr XV111180/2000
Rady Powiatu Krosnienskiego z dnia 27 wrzesnia 2000 r. w
sprawie ustanowienia herbu powiatu krosnienskiego.
2. Dopuszcza siq zmianq wielkosci wizerunku herbu o ktorym mowa
w ust. 1.
§4
1. Podmioty, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 i 8 niniejszej uchwaty mogq
uzywac wizerunki herbu powiatu za zgodq Zarzqdu Powiatu.
2. Zgoda Zarzqdu Powiatu, o ktorej mowa w ust. 1, wyrazana jest w
formie oswiadczenia woli w umowach okreslajqcych warunki
uiywania herbu powiatu, a w szczegolnosci sposob i form?
uiywania herbu, ktore podmiot zobowiqzany jest okreslic we
wniosku do Zarzqdu.
3. warunkiem uzyskania zgody Zarzqdu Powiatu, o ktorym mowa w
ust. 1 i 2, jest przedstawienie projektu lub prototypu przedmiotu, na
ktorym ma by6 umieszczony wizerunek herbu powiatu, ktory po
akceptacji Zarzqdu Powiatu winien byc dolqczony do egzemplarza
umowy.
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Zarzqd Powiatu moze cofnqc zgodq na uzywanie herbu powiatu, jesli
bedzie on uiywany niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
uchwale, lub w sposob niezgodny z ustalonymi wzorcami i umowq, o
ktorej mowa w § 4 ust. 2.
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W sprawach nieuregulowanych niniejszq uchwatq, indywidualnq decyzje
co do konkretnych okolicznosci i warunkow uzycia wizerunku herbu
powiatu zgodnego z wzorcami, o ktorych mowa w § 3 niniejszej uchwaly,
podejmuje w kazdym przypadku Zarzqd Powiatu.
§7
Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzqdowi Powiatu.
§8
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w
Wojewodztwa Dzienniku Urzqdowym.

