
UCHWAŁA NR XVI/136/16
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie ustanowienia hejnału Gminy Łobżenica oraz zasad jego używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015r. 
poz. 1515 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach  i mundurach (t. j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 38) oraz na podstawie § 6 ust. 5 Statutu Gminy Łobżenica

Rada Miejska w Łobżenicy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się hejnał Gminy Łobżenica, którego zapis nutowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Zapis nutowy hejnału jest zastrzeżony i prawnie chroniony.

§ 3. Zasady używania hejnału Gminy Łobżenica określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Antoni Kapeja
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XVI/136/16  

Rady Miejskiej w Łobżenicy  

z dnia 29 lutego 2016 r.  

 

ZAPIS NUTOWY HEJNAŁU GMINY ŁOBŻENICA 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XVI/136/16  

Rady Miejskiej w Łobżenicy  

z dnia 29 lutego 2016 r.  

 

ZASADY UŻYWANIA HEJNAŁU GMINY ŁOBŻENICA  

 

§ 1. 1. Hejnał jest jednym z symboli samorządowych Gminy Łobżenica.  

2. Hejnał Gminy Łobżenica może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należyty szacunek oraz 

prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. 

§ 2. Hejnał stanowi własność Gminy Łobżenica. 

§ 3. Hejnał Gminy Łobżenica może być używany przez organy gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy 

Łobżenica z zastrzeżeniem paragrafów następnych, w szczególności przez:  

1) Radę Miejską w Łobżenicy, 

2) Burmistrza Łobżenicy,  

3) Urząd Miejski Gminy Łobżenica,  

4) jednostki organizacyjne i instytucje podległe.  

§ 4. 1. Hejnał może być używany przez inne podmioty pod warunkiem uzyskania zgody Burmistrza 

Łobżenicy wyrażonej w odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego/wnioskodawcy.  

2. Zgodę udziela Burmistrz Łobżenicy po przeanalizowaniu wniosku.  

3. Wnioskodawca składa wniosek do Burmistrza Łobżenicy zawierający: 

1) dane wnioskodawcy oraz datę sporządzenia wniosku; 

2) zakres działalności wnioskodawcy; 

3) cel, w jakim będzie wykorzystywał hejnał Gminy;  

4) oznaczenie, czy wniosek dotyczy korzystania z hejnału na czas określony lub nieokreślony;  

5) wskazanie miejsc, na których ma być wykorzystany hejnał;  

6) uzasadnienie wniosku;  

7) podpis wnioskodawcy.  

4. Burmistrz Łobżenicy wydając zarządzenie bierze pod uwagę między innymi czy używanie hejnału będzie 

odbywało się w sposób gwarantujący mu należyty szacunek.  

5. Burmistrz Łobżenicy może cofnąć zgodę na korzystanie z hejnału, jeśli będzie wykorzystany niezgodnie  

z celem lub w sposób niezgodny ze sposobem określonym we wniosku lub w sposób sprzeczny z zasadami 

współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub w sposób nie gwarantujący mu należytej czci i szacunku.  

6. Korzystanie przez wnioskodawcę z hejnału jest bezpłatne.  

§ 5. 1. Hejnał może być publicznie odtwarzany lub wykonywany:  

1) w czasie uroczystości gminnych oraz świąt i rocznic państwowych; 

2) w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy Łobżenica  oraz w jej jednostkach 
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organizacyjnych;  

3) w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego w Łobżenicy; 

4) z wież kościołów i wieży widokowej na terenie gminy Łobżenica o ustalonej godzinie.  

2. Hejnał może być ponadto używany w innych miejscach za zgodą Burmistrza Łobżenicy wyrażoną  

w odpowiedzi na pisemny wniosek.  

3. Hejnał Gminy Łobżenica  może być wykonywany osobiście przez muzyka/trębacza.  

§ 6. Hejnał Gminy Łobżenica  nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych przez podmioty 

biorące w nich udział (komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszenia społeczne, fundacje, partie polityczne 

oraz przez kandydatów niezależnych) bez względu na rodzaj wyborów – powszechnych czy lokalnych.  

§ 7. Zapis nutowy i dźwiękowy hejnału przechowywany jest w siedzibie Gminy Łobżenica, może być także 

udostępniony na stronie internetowej Gminy Łobżenica.   
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach, jednostki samorządu
terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi,
emblematy oraz insygnia i inne symbole. Zgodnie z tym przepisem do wyłącznej własności Rady Gminy należy
podejmowanie uchwał w sprawach herbu i innych symboli gminy.

Hejnał został zamówiony w ramach jubileuszowych obchodów 700-lecia nadania Łobżenicy praw miejskich i
od tego czasu był wielokrotnie używany podczas różnego rodzaju uroczystości organizowanych na terenie gminy
Łobżenica. Hejnał nie wymaga opiniowania przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji.

Hejnał Gminy Łobżenica może stać się muzycznym symbolem gminy, który – obok herbu i flagi – stanowić
będzie jego promocyjną wizytówkę i równocześnie integrować lokalną społeczność. Hejnał może być
prezentowany również podczas lokalnych imprez i uroczystości, co stanowić może dobrą promocję naszej gminy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest w związku z powyższym uzasadnione.
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