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Poz. 5601
UCHWAŁA NR XLVI/261/14
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie herbu i flagi Gminy Olszewo-Borki oraz regulaminu zasad stosowania insygniów Gminy
Olszewo-Borki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art.3 ust.1 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 ze zm.) Rada Gminy Olszewo-Borki uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb Gminy Olszewo-Borki. 2. Herb Gminy Olszewo-Borki: jednopolowy, zamknięty
w kształt tarczy gotyckiej. Tarcza herbu jest barwy czerwonej. Godło herbu to trzy miecze rycerskie, z których
dwa skrajne są ułamane. Głowice, trzony i jelce rękojeści mieczy są złote (żółte) a obosieczne ostrza głowni są
srebrne (białe). 3. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustanawia się flagę Gminy Olszewo-Borki. 2. Flaga gminy Olszewo-Borki: prostokątny czerwony płat
tkaniny o proporcjach wysokości do długości 5:8. W prawej części flagi umieszczony jest herb gminy. 3. Wzór
graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Przyjmuje się regulamin zasad stosowania insygniów Gminy Olszewo-Borki stanowiący załącznik nr
3 do uchwały. 2. Przyjmuje się protokół flagowy stanowiący załącznik nr 4 do uchwały; 3. Przyjmuje się wzór
wniosku o wykorzystanie herbu/flagi Gminy Olszewo-Borki stanowiący załącznik nr 5 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszewo-Borki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Dębski
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Załącznik nr 1
do UCHWAŁY NR XLVI/261/14
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
Z DNIA 30 maja 2014 r.

Wzór graficzny herbu Gminy Olszewo-Borki
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Załącznik nr 2 do UCHWAŁY NR XLVI/261/14
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
Z DNIA 30 maja 2014 r.

Wzór graficzny flagi Gminy Olszewo-Borki

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 5601

Załącznik nr 3 do UCHWAŁY NR XLVI/261/14
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
Z DNIA 30 maja 2014 r.

Regulamin zasad stosowania insygniów Gminy Olszewo-Borki.
§1
1. Insygnia gminne – herb i flaga, których wzory określone są w załącznikach nr 1 i 2 do Uchwały
Nr XLVI z dnia 30 maja 2014 r. Rady Gminy Olszewo-Borki w sprawie herbu i flagi Gminy
Olszewo-Borki oraz regulaminu zasad stosowania insygniów Gminy Olszewo-Borki stanowią
własność Gminy Olszewo-Borki i podlegają ochronie prawnej.
2. Prawo używania herbu i flagi Gminy Olszewo-Borki mają organy Gminy, jednostki
organizacyjne Gminy oraz mieszkańcy Gminy Olszewo-Borki.

1.

2.

3.

1.

§2
Dopuszcza się możliwość używania herbu i flagi Gminy Olszewo-Borki przez organy
administracji publicznej, organizacje społeczne i pozarządowe oraz podmioty gospodarcze
w celach identyfikacyjnych i promocyjnych Gminy Olszewo-Borki, za pisemną zgodą Wójta
Gminy Olszewo-Borki.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, może być wyrażona na czas określony lub nieokreślony i może
przewidywać szczególne warunki, a w szczególności sposób i zakres używania herbu lub flagi.
Wójt Gminy może cofnąć zgodę na używanie herbu lub flagi Gminy Olszewo-Borki jeżeli
podmiot, który tę zgodę otrzymał narusza dobre imię lub interes Gminy Olszewo-Borki albo
używa herbu lub flagi w sposób inny niż określony w regulaminie.
Organizacje, którym zlecono realizację zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mogą używać herbu lub flagi Gminy
Olszewo-Borki bez zgody Wójta, wyłącznie w ramach realizacji zadań zleconych, na
podstawie zawartych umów.
§3
Herb gminy umieszcza się w pomieszczeniach, w których pożądane jest oznaczenie herbem
oraz na budynkach gminnych.

2. Herbu gminy można używać na drukach urzędowych instytucji gminnych, na wizytówkach
radnych i urzędników gminnych.
3. Herb może być używany przez inne instytucje i osoby prawne wyłącznie za zgodą Wójta
Gminy Olszewo-Borki wyrażoną w formie pisemnej.
4. Herb może być używany wyłącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dopuszcza się używanie herbu gminy w formie niebarwnej grafiki.
6. Flagę gminy wywiesza się zgodnie z zasadami protokołu flagowego, który stanowi załącznik
nr 5 do uchwały Rady Gminy w sprawie herbu i flagi Gminy Olszewo-Borki oraz regulaminu
zasad stosowania insygniów Gminy Olszewo-Borki, w miejscach publicznych w czasie
uroczystości państwowych i innych.
7. Flaga może być wywieszona także na gmachach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji
społecznych oraz domach prywatnych w czasie uroczystości.
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8. Każde użycie flagi, poza wyżęj wymienionymi, wymaga zgody Wójta Gminy.
9. Flaga może być używana wyłącznie w formie i proporcjach określonych w załączniku nr 2
niniejszej uchwały.
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Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR XLVI/261/14
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
Z DNIA 30 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ FLAGOWY

Flaga Gminy Olszewo-Borki, obok herbu jest najważniejszym samorządowym znakiem i symbolem
społeczności Gminy Olszewo-Borki.
I. WARUNKI EKSPONOWANIA FLAGI.
1. Flaga Gminy Olszewo-Borki może być podnoszona (wywieszana):
1) w dni powszednie przed budynkami lub na siedzibach władz samorządowych gminy oraz
gminnych jednostek samorządowych,
2) z okazji świąt państwowych, wojewódzkich, gminnych, rocznic i innych uroczystości w
miejscach publicznych, przez wszystkich mieszkańców gminy na terenie ich posesji i przez
przedsiębiorstwa, których siedziby znajdują się na terenie gminy.
2. Podniesiona lub wywieszona flaga musi mieć czytelne barwy i wzór, być czysta, nie pomięta i nie
postrzępiona.
3.

Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie.
II. SPOSOBY EKSPONOWANIA FLAGI.

1.

Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi jest wywieszenie na maszcie pionowym lub
skośnym.

2.

Inne sposoby eksponowania flagi to:
1) wywieszenie z okna lub balkonu na drążku prostopadłym do ściany budynku,
2) zawieszenie pionowo na linie umieszczonej nad ulicą między dwoma budynkami,
3) zatknięcie na drążku w skośnym uchwycie przymocowanym do ściany budynku lub latarni
ulicznej,
4) umieszczenie na pręcie umocowanym do prawego błotnika samochodu (chorągiewka
samochodowa)
5) niesienie na drzewcu w pochodzie,
6) umieszczenie na drzewcu na specjalnej podstawie w sali lub gabinecie, a także na podium po
prawej stronie mównicy,
7) umieszczenie na pręcie z podstawką i ustawienie na stole (flaga stolikowa),
8) umocowanie górnego skraju do poziomej listwy w krytych obiektach sportowych.

III. CEREMONIAŁ
1. Uroczyste podniesienie flagi odbywa się publicznie z uroczystą asystą. Dwie osoby rozwijają
złożoną flagę, po czym jedna z nich umocowuje ją do linki a druga trzyma część swobodną tak, by
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nie dotknęła podłoża. Osoba, która umocowała flagę wciąga ją na maszt. Druga puszcza skraj
części swobodnej dopiero, gdy jest na wysokości jej ramion.
2. W dniach żałoby narodowej flagi na masztach pionowych spuszcza się do połowy masztu. Rano
podnosi się flagę na szczyt masztu, po czym powoli opuszcza się ją do połowy wysokości masztu.
Wieczorem podnosi się flagę na chwilę na szczyt masztu, po czym opuszcza na dół i składa. Flagę
na masztach skośnych opatruje się kirem.
3. Flagę podnosi się na maszt energicznie i opuszcza powoli.
4. Zawsze po ściągnięciu flagi z masztu należy ją złożyć.
5. Jeśli flagę zawiesza się pionowo, górny skraj flagi musi być po lewej stronie. Jeśli jest na maszcie
umocowana do ruchomego pręta poprzecznego, górny skraj flagi będzie zawsze przy maszcie.
Jeśli flaga jest zawieszona nad jezdnią ulicy, górny skraj flagi będzie po lewej dla patrzących w
kierunku rosnącej numeracji domów.
6. Flaga skrzyżowana z inną flagą (równorzędnej lub niższej rangi) jest z lewej strony a jej drzewce
krzyżuje się nad drzewcem innej flagi.
7. W czasie uroczystości odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej zalecane jest użycie flagi, lecz
nie można jej użyć jako zasłony lub przykrycia pomnika lub tablicy.
8. Na fladze nie kładzie się żadnych przedmiotów, w tym wieńców lub kwiatów.
9. Flagi nie należy nieść rozpostartej poziomo, lecz musi ona zawsze być na drzewcu i swobodnie
powiewać.
10. Flagą nie oddaje się honorów (na przykład jej pochyleniem) żadnej innej fladze, znakowi lub
osobie.
11. Flagi nie używa się jako opakowania i do przenoszenia czegokolwiek.

IV. EKSPONOWANIE FLAGI GMINY OLSZEWO-BORKI Z INNYMI FLAGAMI.
1. Na jednym maszcie można umieścić tylko jedną flagę. W przypadku wywieszenia kilku różnych
flag należy kierować się poniższymi zasadami.
2. Kolejność zgodnie z hierarchią musi być następująca:
1) flaga Rzeczypospolitej Polskiej,
2) flaga innego państwa,
3) flaga województwa,
4) flaga powiatu,
5) flaga gminy,
6) flaga Unii Europejskiej,
7) flaga organizacji ogólnopolskiej,
8) flaga organizacji międzynarodowej,
9) flaga służbowa (policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty itp.),
10) flaga firmowa (instytucji, organizacji, uczelni, szkoły, klubu sportowego itp.),
11) flaga okolicznościowa (związana z rocznicą lub imprezą).
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3. Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze flaga
gospodarza (np. flaga RP przed flagą innych państw, flaga danego miasta przed flagą innego
miasta itd.).
4. Wszystkie maszty flagowe muszą być jednakowej wysokości i wyglądu. Odległość między
masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu.
5. Kolejność flag zależy od liczby masztów:
1) dwa maszty – na lewym flaga państwowa, na prawym flaga niższej rangi,
2) trzy maszty – na lewym flaga wojewódzka, na środkowym flaga państwowa, na prawym np.
flaga gminna,
3) cztery maszty – (od lewej) na pierwszym flaga państwowa, na drugim flaga wojewódzka, na
trzecim flaga powiatowa, na czwartym flaga gminna,
4) pięć masztów – (od lewej) na pierwszym flaga służbowa (np. policji, straży pożarnej, itd.), na
drugim flaga wojewódzka, na trzecim flaga państwowa, na czwartym flaga gminna, na piątym
flaga inna (np. instytucji, uczelni, szkoły, klubu sportowego, firmowa itp.).

6. Wszystkie flagi muszą mieć jednakowe wymiary (wielkość).
7. Szerokość flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6 wysokości masztu lub większa
niż 1/4 tej wysokości.
8. Szerokość flagi na maszcie skośnym umocowanym pod kątem do ściany lub słupa nie może być
mniejsza niż 1/3 długości masztu lub większa niż 1/2 długości masztu.
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Załącznik nr 5
do UCHWAŁY NR XLVI/261/14
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
Z DNIA 30 maja 2014 r.
WNIOSEK DO WÓJTA GMINY OLSZEWO-BORKI O ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE HERBU/FLAGI
GMINY OLSZEWO-BORKI
Wypełnia wnioskodawca
Nazwa wnioskodawcy występującego o zgodę na
wykorzystanie herbu/flagi Gminy Olszewo-Borki
REGON
Adres wnioskodawcy

Cel wykorzystania herbu/flagi

Okres wykorzystywania herbu/flagi Gminy
Olszewo-Borki
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wójtem
Gminy Olszewo-Borki
Telefon, e-mail osoby odpowiedzialnej
Miejsce i data
Podpis wnioskodawcy

Wypełnia Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
Data wpływu wniosku
Numer wniosku
Decyzja
Data wydania wizerunku herbu/flagi
Sposób w jaki został wydany wnioskodawcy
Podpis

Osobiście

Poczta elektroniczna

O podjętej decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony listownie. Jeśli wniosek zostanie
rozpatrzony pozytywnie: wizerunek herbu/flagi zostanie przesłany w formie elektronicznej na adres
e-mail wskazany na wniosku, w przypadku braku adresu elektronicznego, należy zgłosić się do Urzędu
Gminy w Olszewie-Borkach ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki.

