UCHWAŁA NR XXV/156/20
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Nieborów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713), art. 3 w związku z art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach (Dz.
U z 2016 r., poz. 38) Rada Gminy Nieborów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/136/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie
ustanowienia Znaków Gminy Nieborów (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2006 r., Nr 26, poz. 259)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Używanie i rozpowszechnianie Znaków Gminy Nieborów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2
uchwały (herbu i flagi), z wyłączeniem ich używania i rozpowszechniania do celów realizacji zadań
statutowych i promocyjnych przez
instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne, jednostki
nieposiadające osobowości prawnej, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy
Nieborów oraz z wyłączeniem publikacji naukowych i popularno-naukowych, wymaga zgody Rady Gminy
Nieborów.”;
2) w § 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:
"3. Znaki Gminy Nieborów mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć
i szacunek oraz prestiż przewidziany prawem dla insygniów władz".
4. Znaki Gminy Nieborów mogą być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze
wzorami graficznymi ustalonymi w załącznikach do niniejszej uchwały”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieborów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Łódzkiego.

po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Osóbka
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt13 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do wyłącznej
właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy. W art. 3 ust. 1 ustawy
o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz.38) zawarto uprawnienie dla jednostek samorządu
terytorialnego do ustanawiania w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własnych herbów,
flag, emblematów oraz insygniów i innych symboli. Z treści przytoczonych przepisów wynika uprawnienie
Rady Gminy do regulowania w drodze uchwał wszystkich spraw związanych z symbolami/znakami Gminy
Nieborów, nie tylko ich uchwalanie, ale również określanie zasad oraz warunków ich używania. Uchwalone
Znaki Gminy Nieborów stanowią dobro osobiste w rozumieniu art. 23 k.c., zaś wykorzystanie ich przez
inną osobę bez zgody organu gminy jest naruszeniem tego dobra. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 7 marca
2003 r., sygn. akt I CKN 100/01 stwierdził, że znak symbolizujący osobę prawną (także herb, flaga,
pieczęci) "jest nośnikiem jej tożsamości w zewnętrznym odbiorze i podobnie jak nazwa czy firma stanowi
dobro osobiste osoby prawnej".
Według dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 2 uchwały Nr XL/136/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia
29 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Nieborów (Dz. Urz. Województwa
Łódzkiego z 2006 r. nr 26, poz.259), poza używaniem i rozpowszechnianiem Znaków Gminy Nieborów
w publikacjach naukowych i popularno-naukowych, w każdym innym przypadku wymagana jest zgoda
Rady Gminy na ich używanie. Podjęta w dniu 28 lutego 2006 roku uchwała Nr XLII/143/06 Rady Gminy
w Nieborowie w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Nieborów przez podmioty inne niż Gmina
ogranicza się do zezwolenia na wywieszanie flagi Gminy Nieborów przy wskazanych okazjach i przez
wymienione podmioty oraz używanie herbu na budynkach Gminy Nieborów i jej jednostkach
organizacyjnych oraz OSP.
Wnioskowana zmiana w § 7 uchwały Nr XL/136/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 grudnia
2005 roku w sprawie ustanowienia Znaków Gminy Nieborów rozszerza katalog podmiotowy i zakres
używania i rozpowszechniania flagi i herbu Gminy Nieborów, bez konieczności występowania z wnioskiem
i udzielania indywidualnej zgody przez Radę Gminy na ich używanie. Zgodnie z wprowadzoną zmianą
osoby fizyczne i prawne oraz nieposiadające osobowości prawnej, instytucje, organizacje, które mają
miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Gminy Nieborów będą mogły również używać
i rozpowszechniać flagę i herb Gminy Nieborów w celach realizacji ich zadań statutowych lub
promocyjnych.
Dodatkowo wprowadzono postanowienia określające zasady korzystania ze Znaków Gminy Nieborów,
wskazując na zapewnienie przy ich używaniu i rozpowszechnianiu należytej czci i szacunku oraz prestiżu
przewidzianych prawem dla insygniów władz. Używając Znaków Gminy Nieborów należy zachować,
kształt, proporcje i kolory zgodnie ze wzorami graficznymi ustalonymi w załącznikach do uchwały Nr
XL/136/05 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie ustanowienia Znaków
Gminy Nieborów.
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