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UCHWAŁA NR XXXIII/236/2013
RADY GMINY BRZEZINY
z dnia 17 września 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu i innych symboli Gminy Brzeziny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. 2013 r.
poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. poz. 645) i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. 1978 r. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Brzeziny: herb, flagi i pieczęcie urzędowe mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno–ekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herbem Gminy Brzeziny jest na tarczy herbowej o barwie zielonej od głowicy złoty (żółty) buk
(drzewo) poniżej drzewa dwie srebrne (białe) szable skrzyżowane i zwrócone w dół.
2. Wzór graficzny herbu zawiera załącznik nr 1.
§ 3. 1. Flagą Gminy Brzeziny jest płat tkaniny dzielony na dwa pasy poziome – od góry pas żółty od dołu
pas zielony. Pasy pozostają między sobą w proporcji 2 do 1. Na pasie żółtym od drzewca umieszczony jest herb
gminy. Proporcja szerokości do długości flagi wynosi 5:8.
2. Wzór graficzny flagi zawiera załącznik nr 2.
3. Flagą stolikową Gminy Brzeziny jest płat tkaniny dzielony na dwa pasy pionowe – od strony lewej pas
żółty od strony prawej pas zielony. Pasy pozostają między sobą w proporcji 2 do 1. Na pasie żółtym umieszczony jest herb gminy. Proporcja szerokości do wysokości flagi wynosi 5:8.
4. Wzór graficzny flagi stolikowej zawiera załącznik nr 3.
§ 4. 1. Gmina Brzeziny posiada trzy pieczęcie okrągłe o średnicach 36 mm, z godłem herbu Gminy Brzeziny w polu i napisami: GMINA BRZEZINY, RADA GMINY BRZEZINY, WÓJT GMINY BRZEZINY w legendach otokowych.
2. Wzór graficzny pieczęci urzędowych zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Barwami Gminy Brzeziny są kolory zielony, żółty, biały i zielony.
§ 6. 1. Herb, flagi i pieczęcie urzędowe Gminy Brzeziny są symbolami prawnie chronionymi.
2. Regulaminy używania symboli Gminy Brzeziny zawiera załącznik nr 5.
________________________
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.
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3. Używanie i rozpowszechnianie symboli wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem publikacji naukowych,
popularno-naukowych i służących promocji gminy oraz używania przez władze gminy, wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Brzeziny.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.
§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Marek Kolasa
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Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/236/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.
HERB GMINY BRZEZINY
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/236/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.
FLAGA GMINY BRZEZINY
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/236/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.
FLAGA STOLIKOWA GMINY BRZEZINY
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/236/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.
PIECZĘCIE URZĘDOWE GMINY BRZEZINY
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/236/2013
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 września 2013 r.
REGULAMINY UŻYWANIA SYMBOLI GMINY BRZEZINY
Regulamin używania herbu Gminy Brzeziny
Herb Gminy Brzeziny w symboliczny sposób informuje o mieszkańcach, terytorium oraz o władzach samorządowych gminy. Prezentacje herbu gminy muszą być staranne, estetyczne i godne.
1. Herb Gminy Brzeziny - obok flagi - jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczowłasnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności.
2. Herb umieszczany jest w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na budynkach,
należących do samorządowych władz Gminy Brzeziny. Prawo do wykorzystywania herbu przysługuje Wójtowi
i Radzie Gminy oraz podległym im instytucjom.
3. Herb umieszczany jest z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania.
4. Herb umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
5. Herb umieszczany jest na pieczęciach herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz
samorządowych Gminy.
6. Herb umieszczany jest na fladze i sztandarze Gminy Brzeziny.
7. Herb umieszczany jest na owalnej tablicy urzędowej Gminy Brzeziny.
8. Herb umieszczany jest na drukach urzędowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Brzeziny.
9. Herb może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych, prowadzonych przez agendy Gminy, działające z upoważnienia Wójta.
10. Użycie herbu przez instytucje, działające poza strukturami Gminy Brzeziny, także przez organizacje
społeczne - zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych - może nastąpić tylko za zgodą Wójta.
Regulamin używania flagi z herbem i barw Gminy Brzeziny
Flaga Gminy Brzeziny w symboliczny sposób informuje o mieszkańcach, terytorium oraz o władzach samorządowych gminy. Należy troszczyć się, aby jej prezentacje były staranne, estetyczne i godne.
1. Flaga z herbem Gminy Brzeziny jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspólnoty terytorialnej. Jest - obok herbu gminy - najważniejszym symbolem lokalnej społeczności.
2. Flaga z herbem współtworzy wystrój symboliczny sali obrad Rady Gminy oraz gabinetów Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
3. Flagę z herbem Gminy podnosi się z okazji świąt państwowych i uroczystości lokalnych na budynkach
lub przed budynkami, będącymi siedzibą samorządowych władz gminnych oraz w miejscach publicznych,
wskazanych przez władze Gminy.
4. Flagę z herbem Gminy w dni powszednie podnosi się na budynkach władz gminnych.
5. Flaga z herbem Gminy może pozostawać na maszcie od świtu do zmroku. Jeśli pozostaje dłużej, musi
być dobrze oświetlona.
6. Flaga nie może dotykać podłoża.
7. W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne, należy:
a) rano podnieść flagę na szczyt masztu, a następnie opuścić ją do połowy wysokości masztu,
b) wieczorem podnieść chorągiew do szczytu masztu, a następnie powoli opuszczać na dół,
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c) jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym, należy przewiązać ją czarną wstęgą.
8. Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę.
9. W przypadku podniesienia kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:
a) kolejność powinna odpowiadać hierarchii - państwowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, służbowa, inne
(np. szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa),
b) wśród flag zajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo przysługuje zawsze fladze gospodarza,
c) wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości, a odległość między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu,
d) wszystkie flagi musza mieć jednakową szerokość,
e) szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu oraz nie może być
większa niż 1/4 wysokości masztu; szerokość flagi na maszcie skośnym nie może być mniejsza niż 1/3
długości masztu oraz nie może być większa niż 1/2 długości masztu.
10. Flaga podniesiona musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i postrzępiona.
Flagę zużytą należy ceremonialnie spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej zniszczenia.
11. Barwy Gminy Brzeziny tworzą otok tablicy samorządowej.
12. Barwy Gminy Brzeziny mogą być wykorzystane do komponowania oprawy plastycznej uroczystości
organizowanych przez Gminę.
Regulamin używania okrągłych pieczęci urzędowych z herbem Gminy Brzeziny
1. Dysponentem okrągłych pieczęci urzędowych z herbem Gminy Brzeziny (dalej zwanej pieczęcią herbową), są samorządowe władze lokalnej wspólnoty.
2. Samorządowe władze Gminy Brzeziny posiadają pieczęć gminną (z napisem: GMINA BRZEZINY),
pieczęć rady gminy (z napisem: RADA GMINY BRZEZINY) i pieczęć wójta (z napisem: WÓJT GMINY
BRZEZINY).
3. W posiadaniu samorządowych władz Gminy Brzeziny mogą znajdować się: tłoki pieczętne do odciskania w tuszu, tłoki pieczętne do odciskania w materiale plastycznym (wosk, lak) oraz tłoki pieczętne do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze.
4. Odciski okrągłej pieczęci herbowej służą do uwierzytelniania dokumentów wystawianych zgodnie z
kompetencjami poszczególnych organów Gminy.
5. Odciśnięcie okrągłej pieczęci herbowej pod dokumentem kończy cykl kancelaryjnych prac nad nim, jest
poświadczeniem przeprowadzenia kancelaryjnej kontroli czystopisu i razem z podpisem Wójta lub Przewodniczącego Rady Gminy jest świadectwem nadania mocy prawnej postanowieniom dokumentu.
6. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.
7. Odciski okrągłej pieczęci herbowej, wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone w papierze powinny
być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
8. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią gminy wykonaną w wosku,
umieszczoną w metalowej lub drewnianej puszcze, przywieszonej do dokumentu na jedwabnych sznurach o
barwach gminy.

