
UCHWAŁA NR IX/70/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Powiatu Jeleniogórskiego

Na podstawie art.12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r., poz.511) oraz § 6 ust. 4 Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., 
poz. 2981) Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na użycie herbu Powiatu Jeleniogórskiego przez Muzeum Pogranicza 
Śląsko - Łużyckiego w Żarach, na potrzeby publikacji pt. „Dzieje energetyki wodnej w dorzeczu 
Bobru" autorstwa dr Wiktora Krajnika.

§ 2. Uprawnienie, określone w § 1, przysługuje pod warunkiem zachowania zgodności symbolu 
z jego wzorem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu  Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) do wyłącznej właściwości rady powiatu należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu. Jak wskazuje przepis § 6 ust. 4
Statutu Powiatu Jeleniogórskiego herb i flaga Powiatu są znakami prawnie chronionymi.
Zezwolenia na użycie herbu udziela Rada.

Herb jest symbolem powiatu, wyrazem autonomii samorządu, pełni funkcję rozpoznawczą,
jest swego rodzaju wizytówką przyczyniającą się do promowania powiatu.

W dniu 05 kwietnia 2019 roku Muzeum Pogranicza Śląsko - Łużyckiego w Żarach zwróciło
się z wnioskiem o zgodę na wykorzystanie herbu w publikacji autorstwa dr Wiktora Krajnika
„Dzieje energetyki wodnej w dorzeczu Bobru". Publikacja opisuje okres ok. 800 lat wykorzystania
rzeki i dorzecza przez mieszkańców na potrzeby lepszego życia i rozwoju. Tekst jest uzupełniony
szeregiem fotografii i map oraz zawiera indeks geograficzny.

Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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