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UCHWAŁA NR XXIX/247/2017
RADY GMINY RUSIEC
z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i innych symboli Gminy Rusiec oraz zasad ich stosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875) i art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 38) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy Rusiec
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Herb Gminy Rusiec nawiązuje do tradycji rodu Koniecpolskich przez umieszczenie w górnej części
pola herbu Pobóg. W dolnej części jest mur z bramą, symbolizujący prawa miejskie, które według niektórych
źródeł miała mieć ta miejscowość w I połowie XVIII wieku.
2. Wzór graficzny herbu zawiera załącznik nr 1.
§ 2. 1. Kolorystyka flagi Gminy Rusiec związana jest z barwami występującymi w herbie i formalnie oraz
znaczeniowo związana jest z jego treścią i symboliką.
2. Wzór graficzny flagi zawiera załącznik nr 2.
§ 3. 1. Pieczęcią urzędową Gminy Rusiec jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, z herbem Gminy Rusiec
w polu i napisem: GMINA RUSIEC w legendzie otokowej.
2. Wzór graficzny pieczęci urzędowej zawiera załącznik nr 3.
§ 4. 1. Flaga stolikowa Gminy Rusiec to prostokątny płat materiału o proporcji 1:2 (szerokość do wysokości), na którym umieszczony jest herb Gminy Rusiec. Flaga mocowana jest do poprzeczki umieszczonej na
stojaku.
2. Wzór graficzny flagi stolikowej zawiera załącznik nr 4.
§ 5. 1. Banner Gminy Rusiec to prostokątny płat materiału o proporcji 1:4 (szerokość do wysokości).
2. Wzór banneru zawiera załącznik nr 5.
§ 6. 1. Hejnał Gminy Rusiec nawiązuje do pieśni ludowej miejscowości Rusiec.
2. Hejnał zawiera załącznik nr 6.
§ 7. 1. Herb, flaga, pieczęć urzędowa i hejnał Gminy Rusiec są znakami prawnie chronionymi.
2. Regulamin użycia herbu, flagi i innych symboli Gminy Rusiec, zawiera załącznik nr 7.
3. Używanie i rozpowszechnianie znaków wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem publikacji naukowych,
popularno - naukowych i służących promocji gminy oraz używania przez władze gminy, wymaga pisemnej
zgody Wójta Gminy Rusiec.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rusiec.
§ 9. 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 Rusiec
Bartłomiej Bieniek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 listopada 2017 r.
Herb Gminy Rusiec
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 listopada 2017 r.
Flaga Gminy Rusiec
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 listopada 2017 r.
Pieczęć urzędowa Gminy Rusiec

Poz. 5650

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

–6–

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 listopada 2017 r.
Flaga stolikowa Gminy Rusiec
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 listopada 2017 r.
Banner Gminy Rusiec
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 listopada 2017 r.
Hejnał Gminy Rusiec
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/247/2017
Rady Gminy Rusiec
z dnia 30 listopada 2017 r.
Regulamin użycia herbu, flagi i innych symboli Gminy Rusiec
§ 1. 1. Herb Gminy Rusiec w symboliczny sposób informuje o mieszkańcach, terytorium oraz o władzach
samorządowych gminy. Prezentacje herbu gminy muszą być staranne, estetyczne i godne.
2. Herb Gminy Rusiec – obok flagi – jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo własnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności.
3. Herb umieszczany jest w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na budynkach,
należących do samorządowych władz Gminy Rusiec. Prawo do wykorzystywania herbu przysługuje Wójtowi i
Radzie Gminy oraz podległym im instytucjom.
4. Herb umieszczany jest z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania.
5. Herb umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
6. Herb umieszczany jest na pieczęciach herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz
samorządowych Gminy.
7. Godło herbowe umieszczone jest na fladze Gminy Rusiec.
8. Herb umieszczany jest na drukach urzędowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Rusiec.
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 Rusiec, także przez organizacje społeczne - zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych - może nastąpić tylko za zgodą Wójta.
§ 2. 1. Flaga Gminy Rusiec w symboliczny sposób informuje o mieszkańcach, terytorium oraz o władzach
samorządowych gminy. Należy troszczyć się, aby jej prezentacje były staranne, estetyczne i godne.
2. Flaga z godłem herbowym Gminy Rusiec jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspólnoty
terytorialnej. Jest – obok herbu gminy – najważniejszym symbolem lokalnej społeczności.
3. Flaga z godłem herbowym współtworzy wystrój symboliczny sali obrad Rady Gminy oraz gabinetów
Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
4. Flagę z godłem herbowym 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.
5. Flaga nie może dotykać podłoża.
6. W przypadku podniesienia kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:
1) kolejność powinna odpowiadać hierarchii – państwowa, wojewódzka, powiatowa, gminna, służbowa, inne
(np. szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa);
2) wśród flag zajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo przysługuje zawsze fladze gospodarza;
3) wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości;
4) wszystkie flagi musza mieć jednakową szerokość.
7. 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.
§ 3. 1. Dysponentem okrągłej pieczęci urzędowej z herbem Gminy Rusiec, są samorządowe władze lokalnej wspólnoty.
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2. W posiadaniu samorządowych władz Gminy Rusiec mogą znajdować się: tłok pieczętny do odciskania w
tuszu, tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym (wosk, lak) oraz tłok pieczętny do wykonywania
odcisków tłoczonych w papierze.
3. Okrągła pieczęć urzędowa zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci władz samorządowych Gminy.
4. Odciski okrągłej pieczęci służą do uwierzytelniania szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów,
wydawanych przez władze samorządowe Gminy.
5. Zgodę na odciśnięcie okrągłej pieczęci – zgodnie z zakresem uprawnień – wydaje Wójt lub upoważniona
przez niego osoba.
6. Okrągłe pieczęcie 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, 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 wykonaną w wosku umieszczoną
w metalowej lub drewnianej puszcze, przywieszonej do dokumentu na jedwabnych sznurach o barwach gminy.
9. Miejscem ceremonialnego przechowywania i eksponowania okrągłej pieczęci jest gabinet Wójta.
§ 4. 1. Hejnał jest jednym z symboli samorządowych Gminy Rusiec.
2. Hejnał Gminy Rusiec może być używany wyłącznie w sposób zapewniający mu należyty szacunek oraz
prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.
3. Hejnał stanowi własność Gminy Rusiec.
4. Hejnał Gminy Rusiec może być używany przez organy gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy Rusiec z zastrzeżeniem paragrafów następnych, w szczególności przez:
1) Radę Gminy Rusiec;
2) Wójta Gminy Rusiec;
3) Urząd Gminy Rusiec;
4) jednostki organizacyjne i instytucje podległe.
5. Hejnał może być używany przez inne podmioty pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Rusiec
wyrażonej w odpowiedzi na pisemny wniosek zainteresowanego/wnioskodawcy.
6. Zgody udziela Wójt Gminy Rusiec po przeanalizowaniu wniosku.
7. Wnioskodawca składa wniosek do Wójta Gminy Rusiec zawierający:
1) dane wnioskodawcy oraz datę sporządzenia wniosku;
2) zakres działalności wnioskodawcy;
3) cel, w jakim będzie wykorzystywał hejnał Gminy;
4) oznaczenie, czy wniosek dotyczy korzystania z hejnału na czas określony lub nieokreślony;
5) wskazanie miejsc, na których ma być wykorzystany hejnał;
6) uzasadnienie wniosku;
7) podpis wnioskodawcy.
8. Wójt Gminy Rusiec udzielając zgody na używanie hejnału bierze pod uwagę między innymi czy używanie hejnału będzie odbywało się w sposób gwarantujący mu należyty szacunek.
9. Wójt Gminy Rusiec może cofnąć zgodę na korzystanie z hejnału, jeśli będzie wykorzystany nie-zgodnie
z celem lub w sposób niezgodny ze sposobem określonym we wniosku lub w sposób sprzeczny z zasadami
współżycia społecznego, dobrymi obyczajami lub w sposób nie gwarantujący mu należytej czci i szacunku.
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10. Korzystanie przez wnioskodawcę z hejnału jest bezpłatne.
11. Hejnał może być publicznie odtwarzany lub wykonywany:
1) w czasie uroczystości gminnych oraz świąt i rocznic państwowych;
2) w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy Rusiec oraz w jej jednostkach organizacyjnych.
12. Hejnał może być ponadto używany w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy Rusiec wyrażoną w odpowiedzi na pisemny wniosek.
13. Hejnał Gminy Rusiec może być wykonywany osobiście przez muzyka/trębacza albo odtwarzany, jako
zapis dźwiękowy, o którym mowa w punkcie 15, z urządzeń odtwarzających dźwięk zapisany na odpowiednich
nośnikach.
14. Hejnał Gminy Rusiec nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych przez podmioty biorące w nich udział (komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszenia społeczne, fundacje, partie polityczne oraz
przez kandydatów niezależnych) bez względu na rodzaj wyborów - powszechnych czy lokalnych.
15. Zapis nutowy i dźwiękowy hejnału przechowywany jest w siedzibie Gminy Rusiec.
§ 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, indywidualną decyzję co do konkretnych
okoliczności i warunków użycia symboli Gminy podejmuje Wójt Gminy Rusiec.

