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UCHWAŁA NR III/17/2016
RADY GMINY RYCHLIKI
z dnia 27 maja 2016 r.
w sprawie ustanowienia herbu oraz zasad jego używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016
poz. 446) 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.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy Rychliki
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Rychliki, zgodnie z opisem: Przedstawia on w czerwonym polu tarczy
górną część (barwy złotej) pastorału o krzywaśni skierowanej w lewą stronę. Symbolizuje on władzę biskupią
św. Wojciecha. Pastorał skrzyżowany jest z wiosłem i włócznią (również barwy złotej), które stanowią atrybuty
świętego. Pastorał stylizowany jest w kształt litery P, a pozostałem dwa godła są tak ułożone, że wspólnie
tworzą monogram oznaczający Chrystusa.
2. Wzór graficzny herbu określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Herb jest symbolem społeczności lokalnej Gminy Rychliki.
2. Herb stanowi własność Gminy Rychliki i podlega ochronie prawnej.
3. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem ustalonym
w niniejszej uchwale
§ 3. 1. Prawo do używania herbu Gminy Rychliki 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 a także jednostek organizacyjnych
gminy,
2) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta
Gminy Rychliki oraz jednostki organizacyjne gminy,
3) na blankietach korespondencyjnych Rady Gminy Rychliki,
4) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych,
5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy,
6) na urzędowych tablicach i słupach usytuowanych w gminie,
7) 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 Rychliki, określającej
sposób i cel używania herbu.
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4. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek zawierający opis celu, do którego używany będzie herb
i przedłożenie 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.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rychliki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Rychliki
mgr Marek Cieśla
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Załącznik do Uchwały Nr III/17/2016
Rady Gminy Rychliki
z dnia 27 maja 2016 r.

