
 

 

UCHWAŁA Nr XXXII/262/2013 

RADY GMINY POMIECHÓWEK 

z dnia 26 listopada 2013 r. 

w sprawie uchwalenia herbu, flagi i pieczęci Gminy Pomiechówek 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zmianami), art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach (Dz.U.Nr 31 poz. 130, 

z późn.zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rada Gminy 

Pomiechówek uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Pomiechówek, który przedstawia w polu srebrnym głowę św. Anny, 

okrytą błękitną chustą, z dłonią zakrywającą palcem usta, ponad mostem czerwonym na falistej podstawie 

błękitnej.  

2. Wzór graficzny herbu określa załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 1. Ustanawia się flagę Gminy Pomiechówek, która jest płatem o proporcjach wysokości do szerokości 

jak 5:8 składającym się z dwóch pasów: niebieskiego i białego, o proporcjach 4/5 – 1/5 z herbem gminy 

pośrodku.  

2. Wzór graficzny flagi określa załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. 1. Ustanawia się następujące pieczęci Gminy Pomiechówek:  

1) Pieczęć Gminy Pomiechówek ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu gminy 

z majuskułowym napisem otokowym: GMINA POMIECHÓWEK;  

2) Pieczęć Wójta Gminy Pomiechówek ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu 

gminy z majuskułowym napisem otokowym: WÓJT GMINY POMIECHÓWEK;  

3) Pieczęć Rady Gminy Pomiechówek ma kształt okrągły, w polu pieczęci umieszczone jest godło herbu 

gminy z majuskułowym napisem otokowym: RADA GMINY POMIECHÓWEK. 

2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Zasady używania symboli Gminy Pomiechówek tj. herbu, flagi i pieczęci określa Regulamin używania 

symboli Gminy Pomiechówek stanowiący załącznik nr 4.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy: 

Anna Malesza-Bajno 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 grudnia 2013 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/262/2013 

Rady Gminy Pomiechówek 

z dnia 26 listopada 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/262/2013 

Rady Gminy Pomiechówek 

z dnia 26 listopada 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/262/2013 

Rady Gminy Pomiechówek 

z dnia 26 listopada 2013 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/262/2013  

Rady Gminy Pomiechówek  

z dnia 26 listopada 2013 r.  

 

Regulamin używania symboli Gminy Pomiechówek 

 

§ 1. 1. Symbole Gminy Pomiechówek tj. herb, flaga i pieczęcie 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.  

2. Herb, flaga i pieczęcie Gminy Pomiechówek stanowią własność gminy i podlegają ochronie prawnej.  

3. Herb, flaga i pieczęcie Gminy Pomiechówek mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach 

i kolorach zgodnych ze wzorcem graficznym ustalonym w uchwale nr XXXII/262/2013.  

4. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu w postaci płaskorzeźby, 

metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych. 

§ 2. 1. Prawo do używania herbu, flagi, pieczęci Gminy Pomiechówek przysługuje organom gminy 

Pomiechówek i jednostkom organizacyjnym gminy do celów związanych z realizacją zadań statutowych.  

2. Symbole Gminy Pomiechówek mogą być umieszczane na:  

a) budynkach stanowiących siedzibę władz gminy oraz pomieszczeniach tych siedzib;  

b) budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych gminy;  

c) miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą Wójta Gminy 

Pomiechówek;  

d) drukach urzędowych organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;  

e) tablicach przy drogach publicznych – wjazdowych na teren Gminy Pomiechówek;  

f) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów;  

g) stronach internetowych Gminy Pomiechówek i jednostek organizacyjnych;  

h) materiałach informacyjnych i promocyjnych gminy oraz innych materiałach, za zgodą Wójta Gminy 

Pomiechówek.  

§ 3. 1. Rada Gminy Pomiechówek upoważnia Wójta Gminy Pomiechówek do podejmowania decyzji 

w sprawie wykorzystywania symboli Gminy Pomiechówek przez podmioty inne niż wymienione w § 2 ust. 1 i 

w miejscach innych niż określone w § 2 ust. 2.  

2. Postrzegając używanie symboli gminy jako jednej z form promocji przyjmuje się jako zasadę bezpłatne 

jego wykorzystywanie, po uprzednim spełnieniu określonych warunków i uzyskaniu zgody Wójta Gminy 

Pomiechówek.  

3. Wójt może zakazać używania symboli gminy podmiotom, o których umowa w ust. 1, jeśli wykorzystuje 

się je niezgodnie z określonymi warunkami, w sposób niezapewniający należytej czci oraz naraża dobre 

obyczaje, prestiż i interes gminy.  

4. Zobowiązuje się Wójta Gminy Pomiechówek do informowania Rady Gminy o wydanych zgodach na 

używanie symboli gminy, jak również o cofnięciach zgody w ramach sprawozdań wójta podczas sesji Rady 

Gminy Pomiechówek. 

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania zgody na użycie symboli Gminy Pomiechówek jest złożenie przez 

zainteresowany podmiot pisemnego wniosku zawierającego:  

a) nazwę i siedzibę podmiotu;  

b) rodzaj prowadzonej działalności;  

c) miejsce lub przedmiot, na których ma być umieszczony symbol wraz z projektem graficznym;  

d) okres używania symbolu.  
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2. O prawo korzystania z symboli Gminy Pomiechówek mogą ubiegać się:  

a) podmioty działające na terenie gminy Pomiechówek;  

b) podmioty działające poza gminą Pomiechówek, promujące produkty stworzone przez jednostki mające 

siedzibę na terenie gminy Pomiechówek;  

c) podmioty działające poza terenem gminy Pomiechówek, promujące gminę, rozpowszechniające dorobek 

artystyczny, kulturalny, oświatowy i sportowy gminy;  

d) stowarzyszenia mające siedzibę na terenie gminy;  

e) fundacje, w których gmina prowadzi współpracę;  

f) stowarzyszenia gmin, których gmina jest członkiem;  

g) organizatorzy konkursów objętych patronatem Wójta Gminy Pomiechówek;  

h) osoby fizyczne i prawne, które reprezentują gminę w konkursach, zawodach sportowych, zlotach itp.;  

i) inne instytucje, organizacje, osoby fizyczne i prawne wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla 

gminy.  

3. Wójt Gminy Pomiechówek rozpatruje złożone wnioski, o których mowa w ust. 1 i informuje na piśmie 

podmiot ubiegający się o uzyskanie zgody o podjętej decyzji, określając jednocześnie warunki używania 

symboli.  

4. Wójt może udzielić zezwolenia na używanie symboli na czas określony bądź nieokreślony. 

§ 5. 1. Oceniając wniosek o wydanie zgody na rozpowszechnianie symboli Gminy Pomiechówek Wójt 

Gminy Pomiechówek bada w szczególności czy:  

a) umieszczenie symbolu w określonym miejscu lub na określonym przedmiocie nie pozostaje w sprzeczności 

z powagą herbu;  

b) działalność podmiotu ubiegającego się o prawo do korzystania z symboli nie stoi w sprzeczności 

z interesem gminy;  

c) przedstawiony projekt wykorzystania herbu jest zgodny ze wzorem ustalonym przez Radę Gminy 

Pomiechówek. 
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