UCHWAŁA NR XXXVIII/248/13
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Cybinka
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.1, art.3 ust.1, art.5 ust.3, art.11b ust.3, art.18a ust.5, art.22 ust.2, art.23
ust.2, art.40 ust.2 pkt 1 i art.51 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2013 r., poz.594 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/169/12 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Statutu Gminy Cybinka (Dz.Urz.Woj.Lubus.2013.128 z dn. 8 stycznia 2013 r.) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Gmina posiada logo, które jest wykorzystywane w celu promowania Gminy. Logo Gminy
używa się na materiałach promocyjnych oraz pismach wychodzących z Urzędu. Zapis graficzny
logo stanowi załącznik nr 8 do Statutu.”;
2) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Herb Gminy umieszczony jest na stałe:
1) na budynku Urzędu;
2) w gabinecie Burmistrza i sali obrad Rady.”;
3) w § 4 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Określa się następujące zasady używania flagi:
1) flagę Gminy umieszcza się na budynku Urzędu w dniu odbywania posiedzeń Rady;
2) z okazji świąt państwowych, samorządowych jak i innych uroczystości.”;
4) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Herb, flaga i logo Gminy podlegają ochronie prawnej.”;
5) zmienia się załącznik nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
6) dodaje się załącznik nr 8, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXVIII/248/13
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 20 grudnia 2013 r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Cybince
2. Środowiskowy Dom Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie
3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Cybince
4. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Cybince
5. Zespół Szkół w Cybince
6. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Białkowie

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXVIII/248/13
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 20 grudnia 2013 r.

LOGO GMINY CYBINKA – WERSJA KOLOROWA

CMYK

C:0 M:0 Y:0 K:100

C:90 M:34 Y:100 K:27

C:82 M:7 Y:90 K:0

RGB

R:35 G:31 B:32

R:5 G:102 B:53

R:0 G:165 B:87

Hex Color

231F20

056635

00A557

Czcionka

Century Gothic

LOGO GMINY CYBINKA – WERSJA CZARNO-BIAŁA

CMYK

C:0 M:0 Y:0 K:100

RGB

R:35 G:31 B:32

Hex Color

231F20

Czcionka

Century Gothic

Uzasadnienie do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Cybinka
Głównym powodem zmian wprowadzanych w Statucie Gminy Cybinka jest potrzeba wprowadzenia
kolejnego symbolu Gminy – logo Gminy oraz dostosowanie zapisów uchwały dotyczących sposobu jego
wykorzystania.
Logo jest wobec herbu miasta znakiem uzupełniającym. Przede wszystkim jest odzwierciedleniem
marki miasta. W odróżnieniu od herbu, logo jest wykorzystywane głównie do celów promocyjnych,
marketingowych, reklamowych i zastosowania komercyjnego (na produktach komercyjnych,
spożywczych, pamiątkarskich, na materiałach promocyjnych itp.). Głównymi atutami logo jako znaku
jest: prostota, łatwość w zapamiętaniu i działanie na skojarzeniach. By spełniało swoje zadania, jest jak
najprostsze, rzucające się w oczy, wyraziste, wyróżniające się spośród innych.
Logo Gminy Cybinka będzie miało podstawowe znaczenie w budowaniu nowego obrazu miasta
i gminy. Stanowi idealne połączenie historii Gminy z teraźniejszością. Historia Gminy Cybinki skłania
do wykorzystania w logo przede wszystkim godła joannitów (krzyż maltański) oraz symbolu rzeki –
naturalnej granicy państwowej, a zielony kolor symbolizuje lesistość Gminy.
Ponadto wprowadza się zmiany w brzmieniu załącznika nr 2 będącego wykazem jednostek
organizacyjnych polegające na usunięciu z niego samorządowego zakładu budżetowego Zakład Usług
Komunalnych w Cybince przekształconego w spółkę oraz uzupełnieniu nazwy Środowiskowego Domu
Samopomocy „Pod Słońcem” w Bieganowie.

