
ZARZĄDZENIE NR 1873/2003
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 23 grudnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia
zgody na umieszczenie przez Kuratorium Oświaty herbu Gminy Miejskiej Kraków na
materiałach  wykorzystanych w celach promocyjnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na
umieszczenie herbu Gminy Miejskiej Kraków przez Kuratorium Oświaty z siedzibą w
Krakowie przy ulicy Basztowej 22  na materiałach  wykorzystanych w celach promocyjnych.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Krakowa.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/-/



 „projekt”

               Uchwała Nr

                                                      Rady Miasta Krakowa

        z  dnia

 w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie przez Kuratorium Oświaty herbu
Gminy Miejskiej Kraków na materiałach  wykorzystanych w celach promocyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym  /tekst  jednolity Dz. U.  z 2001 r.  Nr 142 poz. 1591  zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23

poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.

717/   - Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

  § 1.

Wyraża się zgodę na umieszczenie herbu Gminy Miejskiej Kraków przez Kuratorium

Oświaty z siedzibą w Krakowie przy ulicy Basztowej 22  na materiałach  wykorzystanych w

celach promocyjnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

Kuratorium Oświaty z siedzibą w Krakowie przy ulicy Basztowej 22 zwróciło się z

wnioskiem o wyrażenie zgody na umieszczenie herbu Gminy Miejskiej Kraków na

materiałach takich jak: wizytówki, zaproszenia, listy gratulacyjne, kalendarze, które zostaną

wykorzystane w celach promocyjnych.

Mając na względzie, iż herb jako dobro osobiste podlega ochronie i bez zgody

właściciela  nie może być wykorzystywany przez inne podmioty, Rada Miasta Krakowa

wyraża  zgodę na umieszczenie  herbu Gminy Miejskiej Kraków na materiałach

wykorzystanych w celach promocyjnych.


