
UCHWAŁA NR ORN.0007.76.2017
RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia 24 listopada 2017 r.

w sprawie ustanowienia hejnału gminy Olecko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 
w związku z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się hejnał gminy Olecko, zwany dalej „hejnałem”.

2. Hejnał stanowi wyraz dźwiękowego symbolu, który rozszerza akcenty promujące gminę oraz wzbogaca jej tradycje 
kulturalne.

3. Zapis nutowy hejnału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Hejnał, jako dobro osobiste oraz jako utwór, podlega ochronie prawnej.

§ 3. Hejnał jest odtwarzany publicznie z budynku Urzędu Miejskiego w Olecku codziennie o godzinie 12:00, w sposób 
automatyczny z zapisu magnetycznego, za pomocą urządzeń emitujących dźwięk.

§ 4. 1. Hejnał wykonuje się lub odtwarza w szczególności:

1) podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i samorządowych,

2) uroczystości z okazji rocznic wydarzeń o znaczeniu ogólnokrajowym i lokalnym,

3) imprez i uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu gminy Olecko i jej mieszkańców.

2. Odtwarzanie hejnału podczas uroczystości, o których mowa w ust. 1, następuje na początku każdej uroczystości 
bezpośrednio po Hymnie Państwowym.

3. Hejnał gminy Olecko może być używany przez jednostki organizacyjne gminy Olecko, jednostki pomocnicze gminy 
Olecko,  do celów związanych z realizacją zadań statutowych, a także może być  wykonany lub odtwarzany:

1) w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów gminy Olecko oraz jednostkach organizacyjnych gminy 
Olecko;

2) w innych miejscach za zgodą Burmistrza Olecka.

4. Wykorzystanie hejnału przez inne podmioty niż określone w ust. 3 , i w innych okolicznościach, wymaga pisemnej 
zgody Burmistrza Olecka.

5. Zgodę na wykorzystanie hejnału burmistrz wydaje na czas określony, na pisemny wniosek podmiotu.

6. Korzystanie przez wnioskodawcę z hejnału gminy jest bezpłatne.

7. Używanie hejnału powinno odbywać się w sposób gwarantujący należytą cześć i szacunek.

§ 5. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Burmistrz Olecka może cofnąć zgodę na korzystanie z hejnału, jeśli będzie wykorzystany niezgodnie z celem lub ze 
sposobem określonym we wniosku lub w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub 
w sposób niegwarantujący należytej czci i szacunku.

§ 7. Hejnał gminy Olecko nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych przez podmioty biorące w nich udział 
(komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych) bez względu 
na rodzaj wyborów.

§ 8. Zapis nutowy i magnetyczny przechowywany jest w siedzibie organów gminy Olecko.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak
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Zapis nutowy hejnału gminy Olecko
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ORN.0007.76.2017 
Rady Miejskiej w Olecku
z dnia 24 listopada 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ORN.0007.76.2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 24 listopada 2017 r.

WNIOSEK
o wyrażenie zgody na wykorzystanie hejnału gminy Olecko

1. Cel, w jakim hejnał będzie wykorzystany:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

2. Okres, na jaki podmiot ubiega się o zgodę:

…………………………………………………………………………………

3. Sposób, w jaki hejnał będzie wykonywany, w szczególności rodzaj środka przekazu, w którym będzie udostępniany:

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

4. Osoba do kontaktu:……………………………………….nr tel…………………………….

5. Informacje dodatkowe:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………..

( podpis wnioskodawcy)
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