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UCHWAŁA NR XXXII/185/2017
RADY GMINY BRZEŹNIO
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Brzeźnio oraz zasad ich stosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, zm.: poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb, flagę i pieczęcie dla Gminy Brzeźnio:
1) herb według opisu: W polu błękitnym drzewo (brzoza) srebrne na takiejż podstawie, pod którym z prawej
strony postać św. Idziego w habicie srebrnym i aureolą na głowie złotą i takąż strzałą grotem w górę
w dłoni prawej na piersi, z lewej strony łania złota zwrócona w prawo z odwróconą głową w lewo. Wzór
graficzny herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) flagę według opisu: Flagę stanowi prostokątny płat materii o proporcjach boków wysokości do szerokości
5:8, umieszczony krótszym bokiem do drzewca. Od drzewca połowa flagi błękitna, a na niej godło Gminy
Brzeźnio, którego wysokość stanowi 7/10 wysokości flagi. Druga połowa flagi podzielona na siedem poziomych pasów jednakowej szerokości w układzie: błękitny – biały – błękitny – biały – błękitny – biały –
błękitny. Wzór graficzny stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) pieczęcie według opisu: Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, z centralnie umieszczonym godłem Gminy
i majuskułowym napisem otokowym: GMINA BRZEŹNIO, druga z napisem RADA GMINY BRZEŹNIO
oraz trzecia z napisem WÓJT GMINY BRZEŹNIO. Napisy te rozdzielone ażurowymi gwiazdkami sześciopromiennymi. Wzór graficzny stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Symbole, o których mowa w § 1 uchwały, stanowią własność Gminy Brzeźnio i są znakami prawnie
chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
§ 3. 1. Prawo do używania herbu i flagi w celach urzędowych i promocyjnych, na mocy niniejszej uchwały
przysługuje organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy oraz sołectwom.
2. Pieczęci Gminy Brzeźnio do sygnowania ważnych dokumentów używają: Rada Gminy, Wójt Gminy,
Urząd Gminy.
§ 4. 1. Herb i flagę Gminy Brzeźnio umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami
stanowiącymi siedziby władz Gminy.
2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt
i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.
3. Herb może być zamieszczany na:
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1) drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta Gminy oraz jednostek organizacyjnych;
2) blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta
Gminy, Radę Gminy oraz jednostki organizacyjne;
3) oficjalnych stronach internetowych Gminy i jednostek organizacyjnych;
4) publikacjach i biuletynach samorządowych;
5) tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;
6) urzędowych tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów oraz słupach usytuowanych w gminie;
7) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
§ 5. 1. Rozpowszechnianie i używanie herbu i flagi gminy przez inne podmioty niż określone w § 3 ust. 1,
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Brzeźnio, określającej cel i sposób używania herbu.
2. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Herb i flaga Gminy Brzeźnio mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób
zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.
4. Wójt Gminy może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający symboli gminy wykorzystuje je w sposób
sprzeczny z udzieloną zgodą.
5. Wójt Gminy prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu i flagi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnio.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Sobczak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/185/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/185/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 26 kwietnia 2017 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/185/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Poz. 2491

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–6–

Poz. 2491

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/185/2017
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Miejscowość i data, ………………………………
………………………………………………………..
Dane wnioskodawcy
………………………………………………………..
Nazwa instytucji i adres
………………………………………………………..
Nr telefonu
………………………………………………………..
Adres email
Wniosek o wyrażenie zgody na używanie symboli Gminy Brzeźnio
1. Dane wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu i flagi* Gminy Brzeźnio w celu:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3. Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Uchwały Nr ………. Rady Gminy Brzeźnio z dnia …………… i z
zamieszczonymi w niej zasadami używania symboli Gminy Brzeźnio, a ich wykorzystywanie nastąpi po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Brzeźnio.
.………………………………………….
Podpis wnioskodawcy
* Niepotrzebne skreślić.
Wymagany załącznik: graficzny projekt wykorzystania herbu Gminy Brzeźnio.

