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UCHWAŁA NR XXXIII/244/2013
RADY GMINY BIAŁACZÓW
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Białaczów oraz zasad ich używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i 654) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 i 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) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra
Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy Białaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Białaczów: herb, flagę i pieczęć, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herb Gminy Białaczów stanowi monogram złożony ze złotych (żółtych) splecionych ze sobą liter
S.M. (Stanisław Małachowski) umieszczony na błękitnym polu tarczy.
2. Wzór graficzny herbu stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagę Gminy Białaczów stanowi płat o proporcjach 5:8 (szerokość do długości), niebieski, z monogramem złożonym ze złotych (żółtych) splecionych ze sobą liter S.M. (Stanisław Małachowski) umieszczony
centralnie.
2. Wzór graficzny flagi stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustanawia się trzy okrągłe pieczęcie o średnicy 36 mm, wyobrażające w polu pieczętnym godło herbu Gminy Białaczów z legendą majuskulną w otoku, rozdzieloną dwoma sześciopromiennymi gwiazdkami
heraldycznymi:
1) „GMINA*BIAŁACZÓW*”;
2) „RADA GMINY *BIAŁACZÓW*”;
3) „WÓJT GMINY *BIAŁACZÓW*”.
2. Wzór graficzny pieczęci GMINY BIAŁACZÓW stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wzór graficzny pieczęci RADA GMINY BIAŁACZÓW stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wzór graficzny pieczęci WÓJT GMINY BIAŁACZÓW stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Herb, flagę gminy umieszcza się w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz
innych budynkach gminnych, a także eksponuje się z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu pracy.
2. Herb może być umieszczany na ceremonialnych drukach urzędowych przewodniczącego rady oraz wójta.
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3. Szczegółowy Regulamin używania symboli Gminy Białaczów stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białaczów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący
Rady Gminy:
Zdzisław Prusek
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Białaczów
z dnia 30 października 2013 r.
WZÓR GRAFICZNY HERBU GMINY BIAŁACZÓW
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Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Białaczów
z dnia 30 października 2013 r.
WZÓR GRAFICZNY FLAGI GMINY BIAŁACZÓW
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Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Białaczów
z dnia 30 października 2013 r.
WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI GMINY BIAŁACZÓW

ø 36 mm skała 1:1
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Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Białaczów
z dnia 30 października 2013 r.
WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI RADA GMINY BIAŁACZÓW

ø 36 mm skała 1:1
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Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Białaczów
z dnia 30 października 2013 r.
WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI WÓJT GMINY BIAŁACZÓW

ø 36 mm skała 1:1
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Załącznik nr 6
do uchwały nr XXXIII/244/2013
Rady Gminy Białaczów
z dnia 30 października 2013 r.
SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN UŻYWANIA SYMBOLI GMINY BIAŁACZÓW
ORAZ INSYGNIÓW ORGANÓW GMINY BIAŁACZÓW
Regulamin określa zasady i tryb używania symboli Gminy Białaczów oraz insygniów organów Gminy Białaczów.
§ 1. 1. Symbole Gminy podlegają ochronie prawnej.
2. Herb Gminy, flaga i ich barwy są najważniejszymi zewnętrznymi znakami symbolizującymi Gminę.
3. Prawo używania symboli Gminy przysługuje organom Gminy, jednostkom organizacyjnym Gminy oraz
jednoosobowym spółkom Gminy.
4. Traktując używanie symboli Gminy przysługuje organom Gminy, jednostkom organizacyjnym Gminy
oraz jednoosobowym spółkom Gminy.
5. Symbole Gminy, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. Winny być utrzymane w czystości
i tak umieszczone, aby nie dotykały podłoża, podłogi lub nie były zamoczone w wodzie.
§ 2. Zasady używania herbu Gminy:
1) Herb Gminy umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i
3;
2) Herb Gminy można używać poprzez umieszczanie go w pomieszczeniach urzędowych oraz w salach posiedzeń i innych pomieszczeniach należących do podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, a także poprzez umieszczanie go na drukach, blankietach firmowych i korespondencyjnych, pojazdach oraz przedmiotach użytkowych.
§ 3. Zasady używania flagi Gminy:
1) Flagę Gminy podnosi się/wywiesza na budynkach siedzib lub przed budynkami stanowiącymi siedziby
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3, z okazji uroczystości i świąt państwowych, rocznic i innych
wydarzeń lokalnych oraz w czasie obrad Rady;
2) Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową) przed innymi flagami w czasie wszystkich
wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających się na terenie Gminy;
3) w dniach żałoby ogłoszonej przez organy państwowe lub samorządowe, flagi na masztach pionowych
opuszcza się do połowy masztu, a flagi na masztach skośnych opatruje się kirem (czarną wstęgą).
§ 4. Zasady używania pieczęci urzędowych Gminy:
1) pieczęcie urzędowe Gminy służą do opatrywania szczególnie ważnych lub uroczystych dokumentów;
2) sposób ich używania określają odrębne przepisy.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, indywidualną decyzję co do konkretnych
okoliczności i warunków użycia symboli Gminy i insygniów organów Gminy podejmuje Wójt.

