
Uehwala Nr LI/215/2010

Rady Powiatu Zlotowskiego

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie ustalenia znaku graficznego - logo Powiatu Zlotowskiego

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U.

z 1978 r. nr 31, poz.130 ze zm.) w zwiazku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

o samorzajizie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592), Rada Powiatu Zlotowskiego

uchwala, co nastgpuje:

§1. Zatwierdza si§ projekt logotypu Powiatu Zlotowskiego, wzor zawieraja^cy szczegolowa^ budowe^

oraz kolorystyk^, stanowiajoy zalajoznik nr 1 do niniejszej uchwaiy.

§2. 1. Logo Powiatu Zlotowskiego moze bye uzywane przez Starostwo Powiatowe w Zlotowie

oraz inne jednostki organizacyjne Powiatu Zlotowskiego.

2. Uzywanie logo powiatu przez podmioty nie wymienione w ust. 1 wymaga zezwolenia Zarzadu

Powiatu Zlotowskiego.

§3, Szczegoiowe zasady stosowania logo Powiatu Zlotowskiego zawiera zai^cznik nr 2 do niniejszej

uchwaiy.

§4. Wykonanie uchwaiy powierza si§ Zarzajdowi Powiatu Zlotowskiego.

§ 5. U chwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zala^cznik Nr 1
do Uchwaly Nr LI/215/2010
Rady Powiatu Zlotowskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

OPIS BUDOWY LOGO POWIATU ZLOTOWSKIEGO

1. Logo Powiatu Zlotowskiego- ogolna charakterystyka i specyfikacja..

Logo charakteryzuje si§ prostota, znaku graficznego, w ktorym zawarta jest symboliczna natura

przedstawianego podmiotu. Atutem powiatu zlotowskiego jest przyroda: jeziora, lasy, flora i fauna. Sâ

to elementy, ktore zostaly zawarte w logo. Symbol jelenia kojarzony jest ze stolica^ powiatu- miastem

Zlotow. Skrzydla podkreslaj^. lekkosc, wolnosc, mozliwosc rozwoju, ewolucj§ powiatu zlotowskiego

w najlepszym tego slowa znaczeniu. Kolorystyka uproszczona, bez zbe/dnych urozmaicen

gradientowych. Logo posiada podstawowe barwy charakteryzuja^ce przyrod^: zielen, bl^kit i zoic,

ktore sâ  skladowymi, a nawet symbolicznymi kolorami srodowiska naturalnego.

Logo nadaje si§ do roznorodnego wykorzystama (reklama, internet, plakaty, foldery, materialy

promocyjne, itp.) i jest czytelne w roznych wersjach rozmiarowych. Zastosowanie minimalnego

rozmiaru, a takze uzycie logo w wersji czarno- bialej nie wplywa niekorzystnie na czytelnosc znaku.

Projekt zachowuje wartosci marketingowo- promocyjne powiatu zlotowskiego: wywolywanie

pozytywnych skojarzen, latwosc rozpoznawania i zapami^tywania.

Nie wolno przy wykorzystaniu logo:

- zmieniac kolorostyki znaku graficznego,

- zmieniac proporcji grafiki

- zmieniac czcionki w logotypie
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Zaiajcznik Nr 2
do Uchwaly Nr LI/215/2010
Rady Powiatu Zlotowskiego
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zasady stosowania logo Powiatu Zlotowskiego:

1. Logo Powiatu Ziotowskiego stanowi dobro niematerialne powiatu i pozostaje pod

ochronq. przewidziana w odre_bnych przepisach.

2. O prawo do korzystania z logo powiatu mogq. ubiegac sie^ podmioty promuja^ce wyroby

wyprodukowane przez jednostki maj^ce siedzib^ na terenie powiatu zlotowskiego oraz

rozpowszechniaJ3.ce dorobek artystyczny, kulturalny, oswiatowy, naukowy i sportowy

Powiatu Zlotowskiego.

3. Z procedury ubiegania si§ o prawo do korzystania z logo zwolnione sq. jednostki

organizacyjne Powiatu Zlotowskiego.

4. Podmiot ubiegajaxy si§ o prawo do korzystania z logo powiatu sklada wniosek, ktory

powinien zawierac:

a) nazw£ i siedzibejednostki ubiegaj^cej si? o prawo do korzystania z logo,

b) rodzaj prowadzonej dzialalnosci

c) eel i zakres uzywania logo,

d) miejsce umieszczenia logo,

e) graficzn^prezentacj? wyrobu lub publikacji i wkomponowanym logo.

5. O przyznaniu prawa do korzystania z logo, jego odmowie lub cofni^ciu decyduje Zarza^d

Powiatu Zlotowskiego w formie uchwaly.

6. Zarzaxl Powiatu wyraza zgode_ na korzystanie z logo na czas okreslony lub nieokreslony.

7. Prawo do korzystania z logo nie zostanie przyznane lub tez zostanie cofni^te w

sytuacjach gdy:

a) podany przez wnioskodawc? eel, zakres i miejsce eksponowania logo b^dzie godzic w logo -

symbol Powiatu Zlotowskiego,

b) podmiot naraza na szkod? dobre imi? lub interes Powiatu Zlotowskiego,

c) podmiot nie dotrzymuje umowy okreslajacej warunki korzystania z logo.

8. Uchwala Zarza^du Powiatu Zlotowskiego, przyznajq.ca prawo do korzystania z logo jest

podstawq. do zawarcia umowy okreslajacej warunki korzystania z logo, a uchwala o

cofni^ciu prawa do korzystania z logo jest podstawa^do rozwi%zania umowy.

9. Umowa, o ktorej mowa w ust. 8 powinna zawierac nastejDuja^ce informacje:

a) sposob wykorzystania logo,

b) okres, na ktory przyznano prawo do korzystania z logo,

c) zobowiajzanie do zachowania wizerunku logo Powiatu Zlotowskiego.



UZASADNIENIE

do uchwaly Nr LI/215/2010 Rady Powiatu Zlotowskiego z dnia 10 listopada 2010 roku

w sprawie ustanowienia logo Powiatu Zlotowskiego.

Podstaw? prawn^do podj^cia uchwaly stanowi:

- art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31 ze

zm.), zgodnie z ktorym jednostki samorzajdu terytorialnego mogq. ustanawiac, w drodze uchwaly

organu stanowi^cego danej jednostki, wlasne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.

- art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz^dzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142,

poz. 1592), w mysl ktorego do wyl^cznej wlasciwosci rady powiatu nalezy podejmowanie uchwal

w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

W dniu 18 sierpnia 2010 roku na mocy podje_tej uchwaly, Zarzajd Powiatu Zlotowskiego

oglosil konkurs na opracowanie logo-znaku graficznego Powiatu. Wkonkursie na opracowanie logo

Powiatu Zlotowskiego udzial wzieji mieszkancy calej Polski, bez ograniczen wieku, lokalizacji,

wyksztalcenia, plci itp. W dniu 16 wrzesnia 2010 r. decyzja^ komisji konkursowej w skladzie: Jerzy

Jelonek- przewodniczajcy, Elzbieta Kozicz, Zygmunt Wojtun, Izabela Szmyt, Marek Dereszkiewicz-

sekretarz, konkurs na opracowanie logo wygral Pan Karol Bobkowski. 23 wrzesnia 2010 r. Powiat

Zlotowski wystapil z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewne_trznych i Administracji jako organu

opiniodawczego w zakresie spraw, o ktorych mowa w art. 3 ust 1. ustawy o odznakach i mundurach.

6 pazdziernika 2010 roku Zarza^d Powiatu otrzymal odpowiedz Departamentu Administracji

Publicznej MSWiA, iz projekt logo nie podlega ocenie przez Komisj^ Heraldycznq, gdyz jest

poj^ciem wyst^puja^cym niezaleznie od herbu i posiada catkowicie inny zakres tresciowy.

Opracowanie obowia^zuja^cego logo ma na celu stworzenie spojnej polityki promocyjnej

Powiatu poprzez przygotowanie jednolitej koncepcji materialow promocyjnych i wydawniczych oraz

innych (np. materialow biurowych, teczek, wizytowek, identyfikatorow).

Znak graficzny - logo jest znakiem rozpoznawczym Powiatu Zlotowskiego i jako taki b^dzie

zamieszczany w zast?pstwie herbu, ktorego wykorzystanie jest zarezerwowane dla celow

szczegolnych i reprezentacyjnych Powiatu. Logo przede wszystkim umieszczane b^dzie

na roznorodnych materialach promocyjnych oraz na wszelkich pismach o tresci zwiazanej z promocja^

w szczegolnosci promocja^ turystyki, wydarzen kulturalnych, innych wydarzen promuj^cych Powiat

oraz imprez organizowanych i wspieranych przez Powiat Zlotowski.

W zwi^zku z powyzszym podj^cie niniejszej uchwaly jest uzasadnione.

dr Miroslcyv Jqskolski


