
UCHWALA Nr XXXIV /311/2014

RADY POWIATU WĘGROWSKlEGO

z dnia 12 czerwca 2014 r.

w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego Powiatu Węgrowskiego oraz zasad jego

używania

Na postawie art. 4 ust. 1 pkt 21 i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) w związku z art.3 ust 1
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz.U. Nr 31,poz. 130 oraz z
2009 r. Nr 92, poz.753) uchwala się, co następuje:

§1. Ustanawia się znak promocyjny Powiatu Węgrowskiego , zwany dalej logo Powiatu,
będący symbolem graficznym używanym we wszelkich przejawach identyfikacji wizualnej
Powiatu Węgrowskiego. Wzór graficzny i symbolika logo Powiatu przedstawione są w
załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Logo Powiatu stanowi własność Powiatu Węgrowskiego i podlega ochronie prawnej.

§3. Prawo do korzystania z logo Powiatu przysługuje:

1) organom Powiatu Węgrowskiego;

2) Staroście Węgrowskiemu;

3) Starostwu Powiatowemu w Węgrowie;

4) jednostkom organizacyjnym Powiatu Węgrowskiego;

5) podmiotom, które na mocy odrębnych umów i porozumień realizują projekty

kulturalne, promocyjne, sportowe i inne zlecone lub powierzone przez Powiat lub są

organizatorami przedsięwzięcia objętego patronatem Starosty Węgrowskiego, na czas

realizacji tych projektów lub przedsięwzięć.

§4. Logo Powiatu Węgrowskiego może być używane w szczególności:

1) podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, w których Powiat Węgrowski jest

gospodarzem, współgospodarzem lub uczestnikiem;

2) podczas imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, turystycznym i rekreacyjnym,

które są wspierane finansowo lub organizacyjnie przez Powiat Węgrowski ;

3) jako element promocyjny na drukach, pamiątkach, materiałach promocyjnych oraz

nośnikach reklamowych związanych z Powiatem Węgrowskim;

4) do oznakowania przedsięwzięć , które zostały objęte patronatem Starosty

Węgrowskiego;

5) w innych przypadkach, jeśli jest to związane z promocją Powiatu Węgrowskiego.



§5. l.Używanie logo Powiatu Węgrówskiego przez inne podmioty niż wymienione w §3

wymaga pisemnej zgody Zarządu Powiatu.

2.Warunkiem uzyskania zgody jest złożenie wniosku do Zarządu Powiatu, którego

wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniej szego Regulaminu.

3.Zgoda wydawana jest jednorazowo na czas trwania określonego przedsięwzięcia.

4.Zarząd Powiatu może wycofać lub zawiesić wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot nie zachowuje

warunków zawartych w niniej szym Regulaminie.

5.W przypadku umieszczenia logo Powiatu na stronach internetowych i w publikacjach

elektronicznych, do znaku powinien być dołączony aktywny link do strony

www.powiatwegrowski.pl.

6.Zarząd Powiatu rozpatruje wniosek o wyrażenie zgody na korzystanie z logo w terminie

nie dłuższym jak 30 dni od daty wpływu wniosku.

§ 6.1.Logo nie może być wykorzystywane w sposób godzący w interes i dobre imię Powiatu,

jego organów i jednostek organizacyjnych.

2.Korzystanie z logo przez podmioty nieupoważnione ,czy też w sposób sprzeczny z zapisami

niniejszej uchwały, będzie traktowane jako naruszenie praw przysługujących Powiatowi

Węgrowskiemu i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie

obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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