
Uchwała Nr XX/142/04                 
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia  26 lutego 2004 roku

w sprawie: zasad używania herbu i flagi gminy Drezdenko

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały
Nr X/81/03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy
Drezdenko

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Symbole miasta i gminy Drezdenko, czyli herb oraz  flaga  zostały  ustanowione dla
mieszkańców miasta i gminy Drezdenko oraz w ich imieniu.

2. Symbole Gminy Drezdenko powinny być używane tak, aby nie przyczyniało się to do
negatywnego odbioru Gminy.

3. Osoby  fizyczne  –  mieszkańcy  miasta  i  gminy  Drezdenko,  podmioty  gospodarcze
zarejestrowane na terenie gminy Drezdenko mogą używać symboli wymienionych w §
1 pkt 1 w czasie uroczystości, świąt i innych ważnych wydarzeń celem podkreślenia
ich wagi.

4. Podmioty  gospodarcze  zarejestrowane  na  terenie  gminy  Drezdenko  mogą  używać
herbu i  flagi  Drezdenka na swoich produktach i  usługach w celach   promocyjno-
reklamowych.

§ 2

1. Rada Miejska upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko do wyrażania zgody
na używanie herbu i flagi Drezdenka przez osoby fizyczne i podmioty nie wymienione
w § 1.

2. W celu uzyskania zgody na używanie herbu lub flagi Drezdenka należy występować
do Burmistrza z pisemnym wnioskiem.

3. Na koniec każdego roku Burmistrz  przedłoży Radzie  Miejskiej  informację z  ilości
złożonych wniosków oraz wydanych zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński



UZASADNIENIE

Do Urzędu Miasta i Gminy wpływają podania w sprawie wyrażenia zgody na użycie

herbu bądź  flagi  gminy w wydawnictwach promocyjno-reklamowych. Uchwała upoważnia

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Drezdenko  do  wyrażania  zgody  na  używanie  herbu  i  flagi.

Pozwala także mieszkańcom miasta i gminy na używanie tych symboli.


