Załącznik nr 5 do Statutu

REGULAMIN ZASAD I UŻYWANIA SYMBOLI GMINY
ORAZ INSYGNIÓW ORGANÓW GMINY

Regulamin określa zasady i tryb używania symboli Gminy oraz insygniów
organów Gminy.
§ 1. Symbole Gminy podlegają ochronie prawnej.
1. Herb Gminy j jej barwy: flaga, sztandar, są najważniejszymi zewnętrznymi
znakami symbolizującymi Gminę.
2. Prawo używania symboli Gminy przysługuje organom Gminy, jednostkom
organizacyjnym Gminy oraz jednoosobowym spółkom Gminy.
3. Traktując używanie symboli Gminy jako jedną z form promocji Gminy,
przyjmuje się jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, przez podmioty
nie wymienione w pkt 2, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Burmistrza
(z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych).
4. 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
budynkami

lub przed

stanowiącymi siedziby podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3

z okazji uroczystości i świąt państwowych,
oraz w czasie obrad Rady.

rocznic i innych wydarzeń lokalnych

2. Flaga Gminy zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową) przed
innymi flagami w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających
się na terenie Gminy.
3. Flaga Gminy może być eksponowana w układzie pionowym (banner).
4. W dniach żałoby ogłoszonej przez organy państwowe lub samorządowe,
flagi na masztach pionowych spuszcza się do połowy masztu, a flagi na masztach
skośnych opatruje się kirem (czarną wstęgą).
§ 4. Zasady używania sztandaru Gminy.
1. Prawo

używania

sztandaru

Gminy

przysługuje

Przewodniczącemu

i Burmistrzowi.
2. Sztandar
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jest

wg

wzoru
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Radę

i przechowywany w gablocie umiejscowionej w sali obrad Rady.
3. Sztandar Gminy do używania przytwierdzony jest do drzewca z głowicą
zwieńczoną miniaturowym kogutem – (główne godło z herbu Gminy). Nieodzownymi
elementami sztandaru Gminy są szarfa oraz gwoździe.
4. W skład pocztu sztandarowego wchodzą wyznaczeni przez Burmistrza,
funkcjonariusze Straży Miejskiej.
§ 5. Zasady używania pieczęci urzędowej Gminy.
1. Pieczęć urzędowa Gminy służy do opatrywania szczególnie ważnych lub
uroczystych dokumentów.
2. Sposób jej używania określają odrębne przepisy.
§ 6. Zasady używania łańcucha przewodniczących organów Gminy.
1. Prawo używania łańcucha przysługuje przewodniczącym organów Gminy:
Przewodniczącemu Rady i Burmistrzowi.
2. Przewodniczący organów Gminy noszą łańcuch podczas uroczystych
wydarzeń i spotkań o charakterze lokalnym i państwowym.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, indywidualn ą
decyzję co do konkretnych okoliczności i warunków użycia symboli Gminy
i insygniów organów Gminy podejmuje Burmistrz.

