
Uchwała Nr XXXIX/222/2018

Rady Gminy Solec-Zdrój

z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój

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

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i

mundurach  (tj.  Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  38)  po  otrzymaniu  pozytywnej  opinii  Ministra  Spraw

Wewnętrzynych i Administracji Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się symbole Gminy Solec-Zdrój: herb, flagę i pieczęć mające stanowić trwałe znamiona

tożsamości  wspólnoty  samorządowej,  symbolizujące  więź  historyczną,  kulturową  i  społeczno-

ekonomiczną mieszkańców gminy.

§ 2.

Herb Gminy Solec-Zdrój: Na błękitnym polu tarczy (od podstawy) znajduje się herb Jastrzębiec

rodziny  Zborowskich,  czyli  żółta  podkowa  zwrócona  barkiem  do  podstawy  tarczy,  z  żółtym

krzyżem  kawalerskim  w  jej  środku.  Od  głowicy  tarczy  biały  Zdrój  (fontanna)  z  czterema

strumieniami wody, po dwa z każdej strony.

§ 3.

Flaga Gminy Solec-Zdrój: Prostokątny płat tkaniny o proporcjach wysokości do długości 5:8. Płat

tkaniny w kolorze błękitnym. Na środku płata godło herbu Gminy Solec-Zdrój.

§ 4.

Pieczęć Gminy Solec-Zdrój: kształt okrągły o średnicy 36 mm. Pieczęć składa się z godła herbu

gminy, który znajduje się na środku pieczęci oraz legendy umieszczonej na otoku zewnętrznym. Na

środku pieczęci, w górnym polu Zdrój (fontanna) z czterema strumieniami wody, po dwa z każdej

strony. W dolnym polu podkowa zwrócona barkiem do dołu, a ocelami do góry, z umieszczonym w

niej krzyżem kawalerskim. W legendzie umieszczony majuskulny napis: Gmina Solec-Zdrój.

§ 5.

Graficzny wzór herbu, flagi i pieczęci ujęty został w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.



§ 6.

Ustanawia się zasady używania i korzystania z herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój określone

w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 8.

Uchwała  wchodzi  w życie  z  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady

   Paweł Patrzałek



UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2016 r.

poz.  38)  jednostki  samorządu  terytorialnego  mogą  ustanawiać,  w  drodze  uchwały  organu

stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.

Podkreślenia  wymaga,  że  ustawodawca  zobowiązał  jednostki  samorządu  terytorialnego  do

ustanawiania powyższych symboli w zgodzie z zasadami heraldyki i weksykologii. W tym celu na

jednostki samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wystąpienia o opinię do ministra

właściwego do spraw administracji publicznej, przy którym działa Komisja Heraldyczna jako jego

organ opiniodawczo – doradczy.

W związku z powyższym należy wskazać, że w przypadku podjęcia przez jednostkę samorządu

terytorialnego czynności zmierzających do uchwalenia własnych herbów, flag czy innych symboli,

powinien zostać zachowany poniższy tryb postępowania:

1. Opracowanie projektu (wzoru) symbolu (wraz z uzasadnieniem historyczno – heraldycznym),

2.  Przedstawienie  ministrowi  właściwemu  do  spraw  administracji  publicznej  wzoru  (projektu)

symbolu do zaopiniowania,

3.  Minister  właściwy  do  spraw  administracji  publicznej  przedstawia  przesłany  wzór  (projekt)

symbolu do opinii Komisji Heraldycznej,

4.  Komisja  Heraldyczna przedstawia ministrowi  właściwemu do spraw administracji  publicznej

opinię  dotyczacą  zgodności  nadesłanego  wzoru  (projektu)  symbolu  z  zasadami  heraldyki,

weksykologii i miejscową tradycję tradycją historyczną.

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej przedstawia opinię jednostce samorządu

terytorialnego w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wniosku.

6. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia

symbolu po otrzymaniu opinii ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Mając  na  względzie  fakt,  iż  Gmina  Solec-Zdrój  do  tej  pory  nie  miała  zaopiniowanego  przez

Komisję Heraldyczną, ani też przyjętego uchwałą Rady Gminy herbu, Wójt Gminy Solec-Zdrój:

1.  zlecił  wykonanie projektu oraz ekspertyzy heraldyczno – historycznej  herbu,  flagi i  pieczęci

doktorowi Jerzemu Michta,

2. zlecił wykonanie projektu graficznego herbu, flagi i pieczęci doktorowi Jerzemu Michta,

3.  uzyskał  pozytywną  opinię  Komisji  Heraldycznej  do  przedłożonego  projektu  herbu,  flagi  i

pieczęci Gminy Solec-Zdrój,

4. Opracował projekt uchwały w sprawie przyjęcia herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój.



      
                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 do Uchwały 
                                                                                                                                                         Nr XXXIX/222/2018

Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 marca 2018 roku







Załącznik Nr 2 do Uchwały
                                                                                                                                          Nr XXXIX/222/2018

Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 28 marca 2018 roku

Zasady używania i korzystania z herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój

1.  Herb,  flaga  i  pieczeć  Gminy  Solec-Zdrój  stanowią  własność  Gminy,  są  znakami  prawnie

chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnie z wzorami

graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Herb Gminy pełni funkcję symbolu i znaku służącego do promocji Gminy Solec-Zdrój.

3. Herb i flaga Gminy powinny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

4. W przypadku uszkodzenia flagi należy ją spalić.

5. Prawo do używania herbu i flagi Gminy Solec-Zdrój przysługuje na mocy niniejszej uchwały:

a) Radzie Gminy Solec-Zdrój,

b) Wójtowi,

c) gminnym jednostkom organizacyjnym,

d)  innym  podmiotom  wykonującym  zadania  o  charakterze  użyteczności  publicznej  w  imieniu

Gminy Solec-Zdrój,

e) osobom fizycznym i innym jednostkom organizacyjnym, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta

Gminy Solec-Zdrój.

6.  Wójt  Gminy  Solec-Zdrój  może  udzielić  zgody  na  używanie  herbu  w  szczególności  na

wydawnictwach,  drukach  reklamowych  i  promocyjnych,  stronach  internetowych,  ubiorach,

budynkach,  urządzeniach  i  przedmiotach,  winietach  gazet  i  czasopism –  jeżeli  służą  promocji

Gminy Solec-Zdrój, organizacji lub przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie Gminy Solec-

Zdrój, albo mają znaczenie dla rozwoju Gminy Solec-Zdrój.

7. Zabrania się używania herbu Gminy dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia

społecznego lub dobrymi obyczajami.



8.  Udzielając  zgody  na  używanie  herbu  Gminy,  Wójt  Gminy  w  stosownej  umowie  określa

szczegółowe warunki jego używania.

9.  Podmiot,  któremu  Wójt  Gminy  odmówił  zgody  na  używanie  herbu,  może  zwrócić  się  o

rozstrzygnięcie do Rady Gminy Solec-Zdrój, które następuje w drodze uchwały.

10. Wójt Gminy Solec-Zdrój może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot uprawniony

wykorzystuje herb lub flagę Gminy w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża

dobre obyczaje, prestiż lub interes Gminy Solec-Zdrój na szkodę.

11.  Wójt  Gminy Solec-Zdrój  może  cofnąć  zgodę  na  używanie  herbu  osobom i  podmiotom,  o

których  mowa  w  pkt.  5e,  jeżeli  herb  jest  używany  niezgodnie  z  niniejszymi  zasadami  lub

warunkami określonymi w umowie przy udzieleniu zgody.

12. Herb Gminy, jako symbol Gminy może być umieszczany w szczególności:

a) w sali obrad Rady Gminy Solec-Zdrój,

b) w gabinecie Wójta Gminy Solec-Zdrój,

c) na tablicach samorządowych,

d) na witaczach usytuowanych w granicach Gminy,

e) na pismach urzędowych,

f) na stronie internetowej,

g) w Biuletynie Informacji Publicznej, którego administratorem jest Gmina Solec-Zdrój,

h) na papierach urzędowych i kopertach,

i) na dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach i listach gratulacyjnych wydawanych przez

podmioty, o których mowa w pkt. 5,

j) na plakatach, publikatorach i wydawnictwach,

k) na upominkach, gadżetach lub innych przedmiotach promujących Gminę Solec-Zdrój.

13. Herb i flaga Gminy mogą być używane w innych miejscach z okazji:

a) świąt i rocznic państwowych, regionalnych i gminnych,

b) podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych przez Gminę.

14. Pieczęci Gminy Solec-Zdrój używa Wójt Gminy Solec-Zdrój.




