UCHWAŁA NR XXXVII/344/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie zasad używania herbu i barw gminy Drawsko Pomorskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz § 5 ust. 5 uchwały Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Drawsko Pomorskie
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 619, Nr 51, poz. 894; z 2009 r.
Nr 51, poz. 1295) w zw. z § 108 uchwały Nr XXVIII/284/2012 Rady Miejskiej w Drawsku
Pomorskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie statutu gminy Drawsko Pomorskie
(Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 258 i poz. 259), Rada Miejska
w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Herb i barwy (flaga) gminy Drawsko Pomorskie, zwane dalej – odpowiednio –
„herbem” lub „flagą”, mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą
cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes
gminy Drawsko Pomorskie.
2. Herb i flaga mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych
z wzorcem graficznym ustalonym w statucie gminy Drawsko Pomorskie.
3. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu w postaci
płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych.
§ 2. 1. Prawo do używania herbu i flagi przysługuje:
1) organom gminy Drawsko Pomorskie, zwanej dalej „gminą”, i jednostkom
organizacyjnym gminy do celów związanych z realizacją zadań statutowych gminy,
2) podmiotom działającym na terenie gminy,
3) podmiotom działającym poza gminą, promującym wyroby wyprodukowane przez
podmioty mające siedzibę na terenie gminy,
3) podmiotom działającym poza gminą promującym gminę, rozpowszechniającym dorobek
artystyczny, kulturalny, oświatowy i sportowy gminy,
4) stowarzyszeniom mającym siedzibę na terenie gminy,
5) fundacjom, w których gmina jest fundatorem,
6) stowarzyszeniom gmin, których gmina jest członkiem,
7) organizatorom konkursów objętych patronatem Burmistrza Drawska Pomorskiego,
8) osobom fizycznym i prawnym, które reprezentują gminę w zawodach sportowych, zlotach
itp.;
9) innym instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym i prawnym wykonującym
działalność o szczególnym znaczeniu dla gminy.
2. Herb może być umieszczany na:
1) budynkach stanowiących siedzibę władz gminy oraz w pomieszczeniach tychże siedzib,
2) budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych gminy,
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3) miejscach odbywania się uroczystości gminnych,
4) drukach urzędowych organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
5) tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych i wyjazdowych na teren gminy,
6) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów itp.,
7) stronach internetowych gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
8) materiałach informacyjnych i promocyjnych gminy.
§ 3. 1. Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji gminy, przyjmuje się jako
zasadę bezpłatne jego wykorzystywanie.
2. Burmistrz Drawska Pomorskiego może zakazać używania herbu lub jego elementów
podmiotom, o których mowa w § 2 ust. 1, jeżeli wykorzystuje się je niezgodnie z określonymi
warunkami, w sposób niezapewniający należytej czci i szacunku oraz naraża dobre obyczaje,
prestiż lub interes gminy.
§ 4. 1. Podmiot, który zamieszcza herb w swojej witrynie internetowej (na stronie www),
zobowiązuje się jednocześnie do:
1) umieszczenia na niej adresu internetowego w formie linku prowadzącego bezpośrednio do
oficjalnej strony internetowej gminy,
2) natychmiastowego usunięcia herbu ze swojej strony, w momencie zakazania jego
używania przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zobowiązuje się do niezamieszczania na swojej
witrynie internetowej:
1) treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, religijnej itp. oraz propagujących
przemoc,
2) treści albo ilustracji mogących zostać uznanych za reklamę oraz wszelkich ofert towarów
i usług niezgodnych z prawem,
3) materiałów pornograficznych lub erotycznych dowolnego rodzaju,
4) stron i ich elementów dostępnych jedynie dla grup użytkowników (zabezpieczonych
hasłem),
5) materiałów objętych ochroną z tytułu prawa, a nie stanowiących bezpośredniej własności
użytkownika,
6) elementów naruszających reguły obowiązujące w sieci Internet dla promocji własnej
strony www,
7) materiałów (programów, linków, opisów itp.) dotyczących działań powodujących utratę
lub nielegalne wejście w posiadanie danych (np. hacking, phreaking, cracking, materiały
dotyczące pisania wirusów komputerowych itp.),
8) wszelkich innych materiałów kolidujących z obowiązującymi normami prawnymi lub
obyczajowymi.
§ 5. 1. Flaga gminy jest umieszczana w ustalonych pomieszczeniach stanowiących
siedzibę władz gminy.
2. Flaga gminy jest stale wywieszona na maszcie zlokalizowanym przed budynkiem
Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim.
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3. W miejscach publicznych wywiesza się flagę gminy w czasie uroczystości gminnych
i państwowych.
4. Flaga może być wywieszana także na budynkach jednostek organizacyjnych gminy oraz
na budynkach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie ich uroczystości
oraz uroczystości miejskich.
5. W celu promowania gminy, jej flaga może być także wykorzystywana podczas świąt,
imprez sportowych, turystycznych, kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drawsku
Pomorskim
mgr Czesław Faliński
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Uzasadnienie
Herb i barwy gminy zostały określone w statucie gminy Drawsko Pomorskie
przyjętym uchwałą Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego
2003 r. w sprawie Statutu Gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Województwa
Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 619, Nr 51, poz. 894; z 2009 r. Nr 51, poz. 1295). Akt
ten nie wyczerpuje jednak całokształtu problematyki ustrojowej dotyczącej herbu i barw
gminy Drawsko Pomorskie. W jego § 5 ust. 5 wskazano, że zasady używania herbu i barw
gminy określa rada gminy odrębną uchwałą. Niezbędne stało się więc uregulowanie tej
problematyki w sposób, który zapewni korzystanie z herbu i barw gminy zgodnie
z przeznaczeniem zapewniając im odpowiedni szacunek i cześć.
Biorąc pod uwagę powyższe, Burmistrz Drawska Pomorskiego wprowadza projekt
niniejszej uchwały.
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