
 

 

UCHWAŁA NR XI/87/2015 

RADY GMINY SIERADZ 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci Gminy Sieradz oraz zasad ich stosowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 

130, zm. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, 

poz. 753) po zasięgnięciu pozytywnej opinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się herb Gminy Sieradz według opisu zawartego w § 2 uchwały. 

2. Wzór graficzny herbu określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Herb przedstawia lilię i koronę symbolizującą Najświętszą Maryję Pannę (i odwołuje się m. in. do uko-

ronowanego cudownego obrazu Matki Boskiej Księżnej Sieradzkiej z Sanktuarium w Charłupi Małej). Wzór 

korony zaczerpnięty jest z oryginalnej korony widniejącej na cudownym obrazie Matki Boskiej Charłupskiej. 

W polu czerwonym znajduje się lilia podwójna srebrna (biała) z przewiązką takąż. Nad lilią korona złota (żół-

ta). Lilia jako stary emblemat opatrzności królewskiej i książęcej stała się także symbolem czystości, niewinno-

ści, czystej duszy Najświętszej Marii Panny. Umieszczenie złotej korony w herbie Gminy Sieradz odnosi się do 

faktu koronacji Cudownego Obrazu Matki Boskiej, Księżnej Sieradzkiej z Sanktuarium w Charłupi Małej  

w 1937 r. koronami papieskimi. Oprócz godła istotnym elementem składowym herbu są barwy. Dla pola tarczy 

przyjęto jedną barwę - czerwoną. Lilia o barwie srebrnej i korona o barwie złotej umieszone w polu czerwonym 

są zgodne z zasadami sztuki heraldycznej. Symbolika połączonych barw z herbem Gminy Sieradz, czyli czer-

wień, złoto i srebro odczytać można jako wolność, stałość, niezależność, odwaga. 

§ 3. 1. Ustanawia się flagę Gminy Sieradz według opisu zawartego w § 4 uchwały. 

2. Wzór graficzny flagi określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. Flaga Gminy Sieradz stanowi poziomy  płat materii o proporcji boków 5:8, umieszczony krótszym bo-

kiem do drzewca o barwie czerwonej, na środku którego umieszczony jest herb Gminy Sieradz. 

§ 5. 1. Pieczęć Rady Gminy Sieradz ma kształt okrągły o średnicy 36 mm, w polu pieczęci znajduje się 

wewnętrznie wpisane godło z herbem gminy, a także napis Rada Gminy Sieradz. 

2. Pieczęć Gminy Sieradz ma kształt okrągły o średnicy 36 mm, w polu pieczęci znajduje się wewnętrznie 

wpisane godło z herbem gminy, a także napis Gmina Sieradz. 

3. Pieczęć Wójta Gminy Sieradz ma kształt okrągły o średnicy 36 mm, w polu pieczęci znajduje się we-

wnętrznie wpisane godło z herbem gminy, a także napis Wójt Gminy Sieradz. 

4. Napisy w pieczęciach są oddzielone ażurowymi gwiazdkami sześciopromiennymi. 

5. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik nr 3 do uchwały. 
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§ 6. Symbole, o których mowa w § 1-5 uchwały, stanowią własność Gminy Sieradz, są znakami prawnie 

chronionymi i mogą być używane w kształcie, proporcjach i kolorach, zgodnie ze wzorcami graficznymi usta-

lonymi w niniejszej uchwale. 

§ 7. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje: 

1) Radzie Gminy i Wójtowi; 

2) Urzędowi Gminy; 

3) gminnym jednostkom organizacyjnym; 

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej. 

2. Pieczęci Gminy Sieradz do sygnowania ważnych dokumentów używają: 

1) Rada Gminy; 

2) Wójt Gminy. 

§ 8. 1. Herb i flagę Gminy Sieradz umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami sta-

nowiącymi siedziby albo miejsce obrad organów gminy. 

2. Symbole, o których mowa w ust. 1 mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt  

i rocznic gminnych, państwowych, regionalnych, wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, samorządowych, 

do Parlamentu Europejskiego, referendum oraz podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych 

przez Gminę. 

3. Herb może być umieszczony na: 

1) pismach urzędowych; 

2) stronach internetowych; 

3) Biuletynie Informacji Publicznej, której administratorem jest Gmina Sieradz; 

4) upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych pod-

miotach promujących Gminę; 

5) tablicach informujących o granicach administracyjnych Gminy Sieradz. 

§ 9. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz 

sołectwa do celów promocji Gminy Sieradz. 

2. Symboli, o których mowa w ust. 1 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów ko-

mercyjnych. 

3. Zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, herbu i flagi w celach komercyjnych przez 

podmioty wymienione w ust. 2 udziela Wójt. 

4. Zasady i warunku używania tych symboli określa pisemnie umowa. 

5. Wzór wniosku o wydanie zgody na używanie herby Gminy Sieradz stanowi załącznik nr 4. 

§ 10. 1. Herb i flaga Gminy Sieradz mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w spo-

sób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie. 

2. Wójt może zakazać używania herbu i flagi jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje 

te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy 

lub naraża na szkodę interes Gminy. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieradz. 
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 Gminy w Sieradzu 

Tadeusz Jasek 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XI/ 87/ 2015 

Rady Gminy Sieradz 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XI/ 87/ 2015 

Rady Gminy Sieradz 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 
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Załącznik nr 3  

do uchwały nr XI/ 87/ 2015 

Rady Gminy Sieradz 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 
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Załącznik nr 4  

do uchwały nr XI/ 87/ 2015 

Rady Gminy Sieradz 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 214


		2016-01-15T15:54:31+0000
	Polska
	Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




