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UCHWAŁA NR 59/XIII/2011
RADY GMINY PRZECHLEWO

z dnia 10 września 2011 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej i pieczęci gminy Przechlewo oraz zasad ich używania. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2001 r. Nr 
42, poz. 1591, z późn. zm.) ) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 
31, poz. 130, z późn. zm. ) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, 

Rada Gminy Przechlewo uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Ustanawia się herb Gminy Przechlewo, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Herb Gminy  Przechlewo  stanowi  tarcza  jednopolowa  barwy  niebieskiej. W części  centralnej  umieszczone 
zostało godło  składające  się  z dwóch  figur heraldycznych:  złote  (żółte) półsłońce  i złoty  (żółty) wizerunek  ryby. 
Połączone te elementy w jedną całość stanowią godło gminy. 

§ 2. 

1. Ustanawia się flagę Gminy Przechlewo, której wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Flagę  Gminy  Przechlewo  stanowi  prostokątny  poziomy  płat  tkaniny  barwy  niebieskiej  gdzie  w miejscu 
centralnie umieszczone jest godło Gminy barwy złotej (żółtej) tj. : złote (żółte) półsłońce i złoty (żółty) wizerunek 
ryby. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 8: 13 jednostek. 

§ 3. 

1. Ustanawia się flagę stolikową, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Flagę  Stolikową Gminy  Przechlewo  stanowi mała  flaga  w formie  proporczyka,  używana w zależności  od 
potrzeb.  Flaga  ta  ma  kształt  pionowego  prostokąta  o proporcjach  szerokości  do  wysokości  w stosunku  9:18 
jednostek. Awers  i rewers na niebieskim płacie umieszczone  jest godło GMINY PRZECHLEWO. Godło gminy 
posiada szerokość 6,5 jednostek szerokości flagi stolikowej. 

§ 4. 

1. Ustanawia  się  pieczęcie  urzędowe:  Gminy  Przechlewo,  Wójta  Gminy  Przechlewo  oraz  Rady  Gminy 
Przechlewo, których wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 

2. Pieczęć Gminy Przechlewo ma kształt okrągły, w polu po środku pieczęci znajduje się godło herbu gminy, 
lecz bez tarczy herbowej, ponieważ okrągły kształt obrysu pieczęci stanowi tarczę herbową z napisem otokowym: 
GMINA PRZECHLEWO. 

3. Pieczęć Wójta Gminy Przechlewo ma kształt okrągły, w polu po środku pieczęci znajduje  się godło herbu 
gminy,  lecz  bez  tarczy  herbowej,  ponieważ  okrągły  kształt  obrysu  pieczęci  stanowi  tarczę  herbową  z napisem 
otokowym: WÓJT GMINY PRZECHLEWO. 

4. Pieczęć Rady Gminy ma kształt okrągły, w polu po środku pieczęci znajduje się godło herbu gminy, lecz bez 
tarczy herbowej, ponieważ okrągły kształt obrysu pieczęci stanowi  tarczę herbową z napisem otokowym: RADA 
GMINY PRZECHLEWO. 

§ 5. 

1. Herb oraz flaga są symbolami społeczności lokalnej gminy Przechlewo. 

2. Herb i flaga Gminy Przechlewo podlegają ochronie prawnej. 

3. Herb  i flaga  mogą  być  używane  wyłącznie  w sposób  zapewniający  im  należytą  cześć  i szacunek  oraz 
powagę, nie godzący w dobre obyczaje i interes gminy Przechlewo. 
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4. Herb  i flaga mogą być używane  tylko w kształcie,  proporcjach  i kolorach zgodnych z wzorami ustalonymi 
w niniejszej uchwale. 

§ 6. 

1. Prawo  do  używania  herbu  Gminy  Przechlewo  w celach  urzędowych  i promocyjnych  na  mocy  niniejszej 
uchwały przysługuje organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy. 

2. Herb gminy, jako symbol tożsamości może być umieszczany w szczególności: 

1) na  budynkach  i pomieszczeniach  oraz  salach  posiedzeń  organów  gminy  oraz  jednostek  organizacyjnych 
gminy; 

2) w sali ślubów; 

3) na  blankietach  korespondencyjnych,  wizytówkach  i materiałach  promocyjnych  wydawanych  przez  Wójta 
Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy; 

4) na blankietach korespondencyjnych Rady Gminy Przechlewo; 

5) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych; 

6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy; 

7) na urzędowych słupach i tablicach usytuowanych w gminie; 

8) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy. 

3. Rozpowszechnianie  i używanie  herbu  gminy  przez  inne  podmioty  niż  określone  w ust.  1,  w celach 
handlowych,  promocyjnych  i reklamowych  wymaga  pisemnej  zgody  Wójta  Gminy  Przechlewo,  określającej 
sposób i cel używania herbu. 

4. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek, zawierający szczegółowy opis celu, do którego używany będzie 
herb  i przedłożeniu  do  akceptacji  sposobu  wykorzystania  herbu  (np.  wzoru  druku,  projektu  graficznego 
przedmiotu, na którym ma być umieszczony herb itp.). 

5. Wójt Gminy przed udzieleniem zgody może żądać uzupełnienia wniosku o podanie  innych szczegółowych 
informacji. Nie uzupełnienie wniosku w określonym przez Wójta terminie skutkuje nie udzieleniem zgody. 

6. Wójt  Gminy  może  cofnąć  zgodę,  jeżeli  podmiot  używający  herbu  gminy  wykorzystuje  go  w sposób 
sprzeczny z udzieloną zgodą. 

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

§ 7. 

1. Flaga  Gminy  Przechlewo  może  być  wywieszana  (podnoszona)  przed  budynkiem  lub  na  budynku 
stanowiącym  siedzibę  władz  gminy,  jednostek  organizacyjnych  gminy  oraz  innych  obiektach  gminnych, 
w miejscach  publicznych,  a także  przez  wszystkich  mieszkańców  na  terenie  ich  posesji  oraz  przez 
przedsiębiorstwa,  firmy,  instytucje, których siedziby znajdują się na  terenie gminy Przechlewo, samodzielnie  lub 
łącznie  z flagą  państwową  z okazji  uroczystości  lokalnych  i świąt  narodowych  dla  podkreślenia  ich  podniosłego 
charakteru, bez potrzeby uzyskiwania zgody Wójta Gminy, jednakże z należytym poszanowaniem. 

2. Flaga może być używana z innych okazji oraz w innym celu niż wskazane w ust. 1 za zgodą Wójta Gminy. 
Przepisy § 5 ust. 47 stosuje się odpowiednio. 

3. Flaga może być umieszczana także wewnątrz budynków, w których odbywają się uroczystości. 

4. W przypadku eksponowania flagi gminnej z innymi flagami należy zachować następującą hierarchię:  flaga 
Rzeczypospolitej  Polskiej,  flaga  innego  państwa,  flaga  województwa,  flaga  powiatu,  flaga  gminy,  flaga  Unii 
Europejskiej,  flaga  organizacji  ogólnopolskiej,  flaga  organizacji  międzynarodowej,  flaga  służbowa  (np.  policji, 
straży pożarnej itp.), flaga firmowa (instytucji, organizacji, szkoły, klubu sportowego, itp.), flaga okolicznościowa 
(związana z rocznicą lub imprezą) i tak: 

1) w  przypadku  wywieszania  dwóch  lub  czterech  flag  o różnym  stopniu  ważności,  flaga  uprzywilejowana  (o 
najwyższym stopniu w hierarchii) zajmuje pozycję skrajną na lewo z perspektywy patrzącego; 
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2) odstępstwem od zasady pierwszeństwa lewej strony jest wywieszanie  trzech flag o różnym stopniu ważności, 
wówczas flagę o najwyższym stopniu ważności umieszcza się w środku, niższą w hierarchii z jej lewej strony, 
a najniższą w hierarchii z prawej strony. 

5. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga gospodarza 

§ 8. 

1. Pieczęciami  urzędowymi  gminy  Przechlewo  mogą  być  sygnowane  dokumenty  urzędowe,  zgodnie 
z odrębnymi przepisami. 

2. Pieczęciami mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe m.in. takie jak: 

1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy gminy Przechlewo; 

2) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy gminy Przechlewo; 

3) pisma ze słowami uznania lub podziękowania. 

3. Odcisk pieczęci umieszcza się poniżej tekstu dokumentu, druku, pisma okolicznościowego lub ozdobnego po 
lewej stronie arkusza. 

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo. 

§ 10. 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Czarnecki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 59/XIII/2011

Rady Gminy Przechlewo

z dnia 10 września 2011 r.

Zalacznik1.doc

Herb Gminy Przechlewo 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 59/XIII/2011

Rady Gminy Przechlewo

z dnia 10 września 2011 r.

Zalacznik2.doc

Flaga Gminy Przechlewo 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/XIII/2011

Rady Gminy Przechlewo

z dnia 10 września 2011 r.

Zalacznik3.doc

Flaga stolikowa Gminy Przechlewo 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 59/XIII/2011

Rady Gminy Przechlewo

z dnia 10 września 2011 r.

Zalacznik4.doc

Pieczęcie urzędowe Gminy Przechlewo 

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc
Zalacznik4.doc

