
 

 

UCHWAŁA NR  XXXIV/260/2012 

RADY MIASTA SULEJÓWEK 

z dnia 22 listopada 2012 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na używanie Herbu Miasta Sulejówek przez firmy  

informatyczne związane z Miastem Sulejówek umową serwisową 

 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
1
 oraz w związku z § 3 pkt. 1 

uchwały Rady Miasta Sulejówek Nr 316/XXXIII/01 z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie 

używania symboli Miasta Sulejówek - Rada Miasta Sulejówek uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Mając na względzie promocję miasta wyraża się zgodę na używanie Herbu Miasta 

Sulejówek przez firmy informatyczne związane z Miastem Sulejówek w czasie trwania umów 

serwisowych w zakresie określonym w tych umowach, a w szczególności w: 

1. dokumentach wewnętrznych firmy (prezentacjach i przemówieniach wewnętrznych) 

2. prezentowanych osobom trzecim listach klientów  

3. ofertach i informacjach handlowych 

4. materiałach w internecie / prasowych / telewizyjnych 

5. odpowiedziach na e-mail osób trzecich  

6. prezentacjach i przemówieniach w miejscach publicznych 

7. dokumentach referencyjnych typu: ‘succes story’/ ‘case study’ 

8. audiokonferencjach 

9. wizytach i rozmowach referencyjnych 

 

§ 2. Uprawnienie określone w § 1 przysługuje pod warunkami: 

a) zachowania zgodności symbolu z jego wzorem, ustalonym w załączniku nr 2  

do Statutu Miasta Sulejówek 

b) nie naruszania dobrego imienia Miasta Sulejówek oraz ogólnie przyjętych norm  

i zasad współżycia społecznego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Sulejówek 

 

 

Adam Lesiński 

 

 

 

                                                           
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 

poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i  Nr 175 poz. 

1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180  poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28  poz. 

142 i 146 i Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675 z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 149 

poz. 887 i Nr 217 poz.1281 oraz z 2012 r. poz. 567. 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Firmy informatyczne bardzo często występują z prośbą o wypełnienie i podpisanie formularzy 

referencyjnych oraz przekazanie herbu miasta, aby mogły wykorzystać je w: 

1. dokumentach wewnętrznych firmy (prezentacjach i przemówieniach wewnętrznych) 

2. prezentowanych osobom trzecim listach klientów  

3. ofertach i informacjach handlowych 

4. materiałach w internecie / prasowych / telewizyjnych 

5. odpowiedziach na e-mail osób trzecich  

6. prezentacjach i przemówieniach w miejscach publicznych 

7. dokumentach referencyjnych typu: ‘succes story’/ ‘case study’ 

8. audiokonferencjach 

9. wizytach i rozmowach referencyjnych 

 

 

 

 

 


