ZARZĄDZENIE NR 225/2016
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 5 lipca 2016 r.
w sprawie zgody na wykorzystanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez 23 Śląski Pułk
Artylerii
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz.446) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr XXV/251/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2004
roku w sprawie zasad używania herbu, barw Gminy oraz insygniów władz miasta (Dz. Urz.
Województwa Dolnośląskiego Nr 240, poz. 3771),
zarządzam co następuje:
§ 1. Wyrażam zgodę na używanie herbu Gminy Miejskiej Bolesławiec przez 23 Śląski Pułk Artylerii
na swoim sztandarze.
§ 2. Niniejsza zgoda zostaje wydana na czas nieokreślony, przy czym może zostać cofnięta, jeżeli 23
Śląski Pułk Artylerii narażać będzie dobre imię lub interes Miasta na szkodę.
§ 3. Herb Gminy winien być używany zgodnie z obowiązującym wzorem graficznym określonym
w Statucie Gminy i może być wykorzystywany w sposób i w okolicznościach zapewniających mu
szacunek.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr XXV/251/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2004
roku w sprawie zasad używania herbu, barw Gminy oraz insygniów władz miasta na używanie herbu
przez inne podmioty niż Gmina i jej jednostki organizacyjne, wymagana jest każdorazowo zgoda
Prezydenta Miasta. Dotyczy to zwłaszcza wykorzystywania herbu dla celów komercyjnych i
reklamowych na czas określony i nieokreślony. Prezydent miasta może wyrażona zgodę cofnąć, jeżeli
uprawniona osoba lub jednostka naraża dobre imię lub interes miasta na szkodę.
Zodnie § 1 ust. 3 wyżej wymienionej uchały Rady Miasta Bolesławiec Herb Gminy winien być
używany zgodnie z obowiązującym wzorem graficznym określonym w Statucie Gminy i może być
wykorzystywany w sposób i w okolicznościach zapewniających mu szacunek.
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