
 

 

UCHWAŁA NR XIV/119/16 

RADY GMINY OSIECK 

z dnia 18 lipca 2016 r. 

ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci stanowiące symbole Gminy Osieck 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 38), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uchwala się co 

następuje: 

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Osieck: herb, flaga, flaga stolikowa, baner i pieczęć stanowiące trwałe 

znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej mieszkańców gminy. 

§ 2. 1. Herb gminy przedstawia w polu czerwonym kroczącego jelenia na zielonej murawie, za nim suche 

drzewo, a przed nim drzewo z liśćmi – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, 

2. Flaga gminy przedstawia prostokąt w dwóch kolorach zgodnych z herbem, zielony u dołu i czerwony od 

góry w proporcjach zgodnych z herbem, na którym widnieje herb – zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, 

3. Flagę stolikową stanowi pionowy prostokąt płat o barwie czerwono – zielonej z umieszczonym w górnej 

części herbem gminy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, 

4. Baner stanowi pionowy prostokąt płat o barwie czerwono – zielonej z umieszczonym w górnej części 

herbem gminy zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 

5. Pieczęć gminy stanowi pieczęć okrągła z umieszczonym w polu pieczętnym godłem herbu Gminy 

i napisem majuskulnym GMINA OSIECK, który dzielą dwie gwiazdki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

uchwały. 

§ 3. 1. Symbole Gminy Osieck umieszczone będą w pomieszczeniach urzędu oraz na budynkach gminnych. 

2. Symbole Gminy Osieck będą eksponowane z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich 

odbywania. 

3. Herb Gminy umieszczony będzie na ceremonialnych drukach urzędowych rady gminy, wójta, urzędu 

gminy. 

§ 4. Symbole wymienione w § 2 stanowią własność Gminy i podlegają ochronie. 

§ 5. Symbole Gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek 

oraz prestiż i powagę przewidziana prawem dla insygniów władz. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady: 

Adam Kowalski 
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