
P r o j e k t 

 

 

Uchwała Nr    /      /14 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia             2014 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 

 

                                       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku             

o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 zmiany: poz. 645,            

poz. 1318), Uchwały Nr XI/46/79 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Trybunalskim         

z dnia 29 października 1979 r. w sprawie przywrócenia do używalności i określenia herbu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmienionej Uchwałą Nr XVI/281/07 Rady Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r., Uchwałą Nr XXIV/429/08 Rady 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. oraz Uchwałą Nr XXV/464/08 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 03 września 2008 r. Rada Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne wykorzystanie herbu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o. o. w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 

poprzez zamieszczanie go w Systemie Informacji Lokalnej – sil24, obok informacji 

dotyczących miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 

 

W dniu 14 marca 2014 r. (data wpływu do Rady Miasta 

17.03.2014 r.) Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu, ul. Stanisławy 

Leszczyńskiej 7, zwróciła się do Rady Miasta o zezwolenie na nieodpłatne wykorzystanie 

herbu Miasta poprzez zamieszczanie go w Systemie Informacji Lokalnej – sil24, 

redagowanym przez Centrum a przeznaczonym dla mieszkańców gmin, miast, powiatów, 

obok informacji dotyczących naszego miasta. Jednocześnie Spółka zwróciła się z prośbą 

do Prezydenta Miasta na pobieranie informacji z kanału informacyjnego RSS/Atom.          

W dniu 18 marca 2014 r. Kierownik Biura Prasowego Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego poinformował Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu, że 

strona internetowa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego www.piotrkow.pl nie 

posiada kanału RSS/Atom, jednakże wyraża się zgodę na publikowanie informacji 

zawartych na tej stronie pod warunkiem podania źródła informacji. 

Wykorzystanie herbu dla innych celów niż wskazane             

w Uchwale Nr XVI/281/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 

2007 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przywrócenia do używalności i określenia 

herbu miasta Piotrkowa Trybunalskiego wymaga zgody Rady Miasta. (§ 2 ust. 3)  

Cel wykorzystania herbu wskazany przez w/w Spółkę 

jest tym „innym” celem, wymagającym zgody Rady Miasta. Zgoda ta nie jest 

ograniczona w żaden sposób i zależy wyłącznie od głosowania nad uchwałą. 

Aby uniknąć sytuacji, że po uzyskaniu zgody na 

wykorzystanie herbu Spółka zaproponuje Miastu odpłatności za umieszczanie informacji 

o Piotrkowie Trybunalskim na prowadzonej platformie, nawiązano kontakt e-mailowy        

z Centrum Kształcenia i Usług w celu uzyskania informacji czy Spółka również 

bezpłatnie i bezterminowo będzie udostępniać informacje o Piotrkowie na swojej 

platformie. W dniu 4 kwietnia 2014 r. Pani Katarzyna Łubik, reprezentująca biuro 

Systemu Informacji Lokalnej, poinformowała, że urząd nie poniesie z tego tytułu 

żadnych kosztów. 

W tej sytuacji nie ma przeszkód do udzielenia zgody na 

wykorzystanie herbu m. Piotrkowa Trybunalskiego ale tylko i wyłącznie dla celów 

wskazanych we wniosku.  

http://www.piotrkow.pl/

