
 

 

UCHWAŁA NR X/80/19 

RADY GMINY KŁODAWA 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 w sprawie zasad używania herbu, flagi oraz pieczęci Gminy Kłodawa. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., 

poz. 506), art. 6 a ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016r., poz. 38), art. 16c 

ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 poz. 441) w związku z § 6 ust. 9 Statutu Gminy Kłodawa (Dz. Urzędowy Województwa 

Lubuskiego z 12 lipca 2019 r. poz. 2002) Rada Gminy Kłodawa postanawia, co następuje: 

§ 1. Herb, flaga i pieczęci Gminy Kłodawa są symbolami Gminy Kłodawa, stanowią jej własność  

i podlegają ochronie prawnej. 

§ 2. Herb, flaga i pieczęci mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć, 

szacunek i powagę, a sposób ich używania nie może godzić w dobre obyczaje oraz interes Gminy Kłodawa. 

§ 3. Herb, flaga i pieczęci Gminy Kłodawa mogą być używane w kształtach, proporcjach, rozmiarach 

i barwach zgodnych z wzorami zawartymi w załącznikach nr 2, 3, 4, 5 i 6 do Statutu Gminy Kłodawa. 

§ 4. 1. Prawo do używania herbu i flagi Gminy Kłodawa przysługuje organom gminy Kłodawa oraz 

jednostkom organizacyjnym i pomocniczym Gminy Kłodawa do celów związanych z realizacją ich zadań 

ustawowych i statutowych. 

2. Organom Gminy Kłodawa  przysługuje prawo do używania pieczęci Gminy Kłodawa w sposób zgodny 

z odrębnymi przepisami. 

§ 5. Herb Kłodawa może być umieszczany: 

1) na budynkach stanowiących siedzibę organów Gminy Kłodawa oraz w pomieszczeniach tych budynków; 

2) na budynkach stanowiących siedziby jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa oraz w pomieszczeniach 

tych budynków; 

3) na budynkach stanowiących część mienia komunalnego, przekazanych w użytkowanie jednostkom 

pomocniczym Gminy Kłodawa oraz w pomieszczeniach tych budynków; 

4) na budynkach i pojazdach jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Kłodawa; 

5) na mundurach i pojazdach Straży Gminnej oraz na pojazdach i maszynach roboczych należących do 

jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa; 

6) w miejscach oraz w czasie odbywania uroczystości, a także festynów, imprez kulturalnych i sportowych 

organizowanych przez organy gminy Kłodawa oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Kłodawa; 

7) na drukach i dokumentach urzędowych organów Gminy Kłodawa oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

Kłodawa; 
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8) na biletach wizytowych, drukach informacyjnych i promocyjnych wydawanych przez  organy gminy 

Kłodawa oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Kłodawa; 

9) na tablicach powitalnych przy wjazdach na teren Gminy Kłodawa; 

10) na tablicach informacyjnych oraz na tablicach z nazwami miejscowości, ulic i placów na terenie Gminy 

Kłodawa; 

11) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez Gminę Kłodawa; 

12) na materiałach promocyjnych wykonywanych na zlecenie Wójta Gminy Kłodawa oraz kierowników 

jednostek organizacyjnych Gminy Kłodawa; 

13) w Biuletynach Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

Kłodawa; 

14) na stronach internetowych Urzędu Gminy Kłodawa oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych 

Gminy Kłodawa; 

15) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy Kłodawa. 

§ 6. Flaga Gminy Kłodawa może być umieszczana: 

1) na masztach przed budynkami stanowiącymi siedzibę organów Gminy Kłodawa; 

2) na budynkach stanowiących siedziby organów Gminy Kłodawa oraz jednostek organizacyjnych Gminy 

Kłodawa; 

3) na budynkach stanowiących część mienia komunalnego, przekazanych w użytkowanie jednostkom 

pomocniczym Gminy Kłodawa; 

4) na budynkach stanowiących siedziby jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy 

Kłodawa; 

5) w miejscach oraz czasie odbywania uroczystości, a także festynów, imprez kulturalnych i sportowych 

organizowanych przez organy gminy Kłodawa oraz jednostki organizacyjne i pomocnicze Gminy Kłodawa; 

6) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy Kłodawa. 

§ 7. 1. Używanie i rozpowszechnianie herbu Gminy Kłodawa przez podmioty inne, niż określone  

w § 4 ust. 1 w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy 

Kłodawa. 

2. Pisemnej zgody Wójta  Gminy Kłodawa wymaga również wykorzystanie herbu Gminy Kłodawa 

w wersjach stylizowanych i artystycznie przetworzonych, np. w postaci metaloplastyki, płaskorzeźb, 

wizerunków jednobarwnych. 

3. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek, zawierający opis celu, do którego używany będzie herb 

Gminy Kłodawa i przedłożenie do akceptacji sposobu wykorzystania herbu (np. wzoru druku, projektu 

graficznego przedmiotu na którym  herb ma być umieszczony). 

4. Wójt Gminy Kłodawa może cofnąć zgodę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli podmiot używający 

herbu Gminy Kłodawa wykorzystuje go w sposób niezgodny z wnioskiem lub zasadami określonymi 

w niniejszej uchwale. 

5. Wójt Gminy Kłodawa prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu Gminy 

Kłodawa. 

§ 8. 1. Pieczęciami urzędowymi Gminy Kłodawa mogą być sygnowane wyłącznie dokumenty urzędowe. 

2. Pieczęciami urzędowymi Gminy Kłodawa, Rady Gminy Kłodawa oraz Wójta Gminy Kłodawa 

zawierającymi w polu centralnym herb gminy nie sygnuje się dokumentów w sprawach z zakresu administracji 

rządowej. 

§ 9. 1. Pieczęcią reprezentacyjną Gminy Kłodawa mogą być sygnowane druki i pisma okolicznościowe, 

w tym m.in: 

1) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy gminy Kłodawa; 
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2) pisma ze słowami uznania lub podziękowania; 

3) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy gminy Kłodawa. 

§ 10. Odcisk pieczęci umieszcza się poniżej tekstu dokumentu, druku lub pisma okolicznościowego. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Gminy Kłodawa 

Andrzej Stanisław Korona 
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