
UCHWAŁA Nr XXXIII/192/2017 
Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 23 października 2017r.  
 

w sprawie : zasad używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów  
Gminy Rozdrażew 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                              
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz § 6 Statutu Gminy Rozdrażew, 
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Rozdrażew IV/27/2003 Rady Gminy 
Rozdrażew z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2003 r. Nr 73, poz. 905; z 2011 r. Nr 124, poz. 2028; z 2017 r. poz. 6278), Rada Gminy 
Rozdrażew uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się zasady używania herbu, flagi, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy 
Rozdrażew, których wzory określone zostały w załącznikach nr: 2-9 do Statutu Gminy Rozdrażew, 
przyjętego uchwałą Rady Gminy Rozdrażew Nr IV/27/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Rozdrażew, (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2003 r. Nr 73, poz. 905), następnie                   
z mienionego uchwałą: z dn. 31 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 124. poz. 2028),                  
z dn. 29 września 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 6278). 

2. Herb, flaga pieczęć, sztandar i insygnia Gminy Rozdrażew mogą być używane wyłącznie                    
w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre 
obyczaje, prestiż i interes Gminy. 

3. Herb, flaga, pieczęć, sztandar oraz insygnia Gminy Rozdrażew stanowią własność gminy                     
i podlegają ochronie prawnej. 

4. Herb, flaga i pieczęć mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych          
ze wzorcem graficznym ustalonym w uchwale, o której mowa w ust.1. 

5. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu w postaci 
płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych. 

 
§ 2. 1. Prawo do używania herbu, pieczęci, sztandaru i insygniów Gminy Rozdrażew przysługuje 

organom gminy, jednostkom organizacyjnym Gminy i jednostkom pomocniczym do celów 
związanych z realizacją zadań statutowych. 

2.  Wizerunek herbu, flagi lub pieczęci Gminy może być używany do celów innych niż określone 
w uchwale, przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1, wyłącznie za zgodą Wójta, wyrażoną 
pisemnie, na wniosek zainteresowanych. Obowiązek uzyskania zgody Wójta nie dotyczy publikacji 
naukowych i popularno-naukowych. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 powinien wskazywać sposób i formę używania wizerunku 
herbu, flagi lub pieczęci Gminy oraz projekt lub prototyp przedmiotu, na którym ma być umieszczony 
wizerunek herbu, flagi lub pieczęci Gminy. 

4. O prawo do korzystania z wizerunku herbu, flagi lub pieczęci Gminy Rozdrażew mogą ubiegać 
się: 
1) podmioty działające na terenie Gminy Rozdrażew, 
2) podmioty  działające  poza  Gminą Rozdrażew,  promujące  wyroby  wyprodukowane  przez 
jednostki mające siedzibę na terenie Gminy Rozdrażew, 
3) podmioty  działające  poza  Gminą Rozdrażew,  promujące  Gminę,  rozpowszechniające  
dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy i sportowy Gminy, 
4) stowarzyszenia mające siedzibę na terenie Gminy, 
5) fundacje, w których Gmina jest fundatorem, 
6) stowarzyszenia gmin, których Gmina jest członkiem, 
7) organizatorzy konkursów objętych patronatem Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, 
8) osoby fizyczne i prawne, które reprezentują Gminę w zawodach sportowych, zlotach itp. 
9) inne  instytucje,  organizacje,  osoby  fizyczne  i  prawne  wykonujące  działalność o szczególnym 
znaczeniu dla Gminy. 



 5. Wójt Gminy Rozdrażew rozpatruje złożone wnioski, o których mowa w ust. 3 w ciągu 14 dni         
i informuje na piśmie podmiot ubiegający się o uzyskanie zgody o podjętej decyzji, określając 
jednocześnie warunki używania wizerunku symbolu Gminy. 
 6. Wójt może udzielić zgody na używanie wizerunku herbu, flagi lub pieczęci Gminy na czas 
oznaczony bądź nieoznaczony. 

7. Wójt Gminy Rozdrażew może cofnąć zgodę na używanie wizerunku herbu, flagi lub pieczęci 
Gminy, jeżeli będzie on używany niezgodnie  z  określonymi  warunkami, w  sposób niezapewniający 
należytej czci i szacunku oraz naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy. 

 
§ 3. Herb Gminy Rozdrażew przeznaczony jest do celów reprezentacyjnych Gminy i może być 

umieszczany na: 
1) budynkach stanowiących siedzibę władz Gminy oraz w pomieszczeniach tychże siedzib, 
2) budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych Gminy, 
3) miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą Wójta, 
4) tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych na teren Gminy Rozdrażew, 
5) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów itp., 
6) tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy, 
7) drukach urzędowych organów Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, 
8) stronach internetowych Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy,  
9) w publikacjach i biuletynach samorządowych, 
10) materiałach informacyjnych i promocyjnych Gminy oraz na innych materiałach, za zgodą Wójta, 
11) pojazdach będących własnością Gminy lub jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. 

 
§ 4. 1. Flaga może być wywieszana (podnoszona) przed budynkiem stanowiącym siedzibę władz 

Gminy Rozdrażew, jednostek organizacyjnych Gminy, na innych obiektach gminnych, w miejscach 
publicznych oraz przez mieszkańców, przedsiębiorstwa, firmy, instytucje które prowadzą działalność 
na terenie Gminy Rozdrażew, samodzielnie lub łącznie z flagą państwową, z okazji uroczystości 
lokalnych i świąt narodowych dla podkreślenia ich podniosłego charakteru, bez potrzeby uzyskania 
zgody Wójta Gminy Rozdrażew, jednakże z należytym poszanowaniem. 

2. Flaga może być używana z innych okazji oraz w innym celu niż wskazana w ust. 1 za zgodą 
Wójta Gminy Rozdrażew. 

3. Flaga może być umieszczana także wewnątrz budynków, w których odbywają się uroczystości. 
 
§ 5. 1. Pieczęcią Gminy Rozdrażew mogą być sygnowane dokumenty urzędowe, zgodnie                       

z odrębnymi przepisami. 
2. Pieczęcią mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe m. in. takie jak : 

1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy Gminy Rozdrażew, 
2) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy Gminy Rozdrażew, 
3) pisma ze słowami uznania lub podziękowania. 

3. Odcisk pieczęci umieszcza się powyżej lub poniżej tekstu dokumentu, druku, pisma 
okolicznościowego lub ozdobnego. 
 
 § 6. 1. Sztandar Gminy Rozdrażew jest uroczyście wystawiany w sali podczas obrad Rady Gminy 
oraz noszony przez przedstawicieli Rady podczas innych wydarzeń i uroczystości.  
 2.   Sztandar może być wykorzystywany w sytuacjach przewidzianych dla flagi. 
 3. Używanie sztandaru w sytuacjach wskazanych w niniejszej uchwale wymaga powołania 
spośród radnych gminnych trzyosobowego pocztu sztandarowego. Poczet sztandarowy w sytuacjach 
wymagających obecności sztandaru nosi białe rękawiczki i szarfę przez lewe ramię w barwach 
narodowych.    
 4. Sztandar przechowywany jest w gablocie umiejscowionej w budynku Urzędu Gminy. 
 
 § 7. 1. Łańcuch Wójta Gminy Rozdrażew stanowi insygnia Gminy. 
 2. Łańcuch Wójta Gminy używany jest podczas uroczystości samorządowych i państwowych. 
 
  



§ 8. 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Rozdrażew stanowi insygnia Gminy. 
 2. Łańcuch jest używany podczas sesji Rady Gminy oraz uroczystości samorządowych                                 
i państwowych.   
 
 § 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, indywidualna decyzję co do konkretnych 
okoliczności i warunków użycia symboli Gminy Rozdrażew podejmuje Wójt Gminy.  
 

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
 
        Artur Jakubek   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 Mocą uchwały Rady Gminy Rozdrażew nr XXXII/188/2017 z dn. 29 września 2017 r. Rada 
wprowadziła zmiany w Statucie Gminy, ustalając symbole Gminy Rozdrażew, zgodnie                                 
z obowiązującymi zasadami z zakresu heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną.  
 
Ponieważ do tej pory nie ustanowiono kompleksowych zasad używania symboli gminnych, Rada 
Gminy Rozdrażew w niniejszej uchwale w sposób jednoznaczny określa zasady i warunki ich 
używania oraz tryb ubiegania  się  o  zgodę  na  korzystanie  z  nich  przez  podmioty  trzecie.  Rada  
wskazuje  również Wójta jako organ upoważniony do wyrażania zgody na wykorzystanie i używanie 
wizerunku herbu, flagi i pieczęci Gminy. 
 
 
 
        Wójt Gminy  
        Mariusz Dymarski  


