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UCHWAŁA NR XXXI/230/2016
RADY GMINY EŁK
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Ełk oraz zasad ich używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016 roku poz. 446) oraz art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach
(t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 38) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
20 maja 2016 roku Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb, flagę i pieczęcie Gminy Ełk (GMINA EŁK, WÓJT GMINY EŁK, RADA GMINY
EŁK) mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną,
kulturową mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herb Gminy Ełk przedstawia w polu błękitnym złotą palisadę z wieżą pośrodku o dwóch otworach
okiennych, w otwartej zadaszonej bramie srebrny kwiat lilii wodnej (grzybienia).
2. Wzór i opis herbu Gminy Ełk przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wzór i opis flagi Gminy Ełk przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wzór i opis pieczęci przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Prawo do używania herbu Gminy Ełk w celach urzędowych i promocyjnych na mocy niniejszej
uchwały przysługuje organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy.
2. Herb gminy jako symbol lokalnej tożsamości może być umieszczany w szczególności:
1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów gminy oraz jednostek organizacyjnych
gminy,
2) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta
oraz jednostki organizacyjne gminy,
3) na blankietach korespondencyjnych Rady Gminy Ełk,
4) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych,
5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy,
6) na urzędowych słupach i tablicach usytuowanych na terenie gminy,
7) w innych miejscach za zgodą Wójta.
3. Używanie herbu gminy przez inne podmioty niż określone w ust. 1 wymaga wyrażenia zgody przez
Wójta Gminy Ełk. Zgoda jest udzielana na pisemny wniosek.
4. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Herb i flaga gminy nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego.
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6. Wójt może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używający herbu gminy wykorzystuje go w sposób sprzeczny
z udzieloną zgodą.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk
Mirosław Radywoniuk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/230/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

W polu błękitnym złota palisada z wieżą pośrodku o dwóch otworach okiennych, w otwartej
zadaszonej bramie srebrny kwiat lilii wodnej (grzybienia).
Symbolika projektu herbu gminy Ełk odnosząca się w zasadniczej części do drewnianej palisady posiada
długą historię. Palisada z wieżą to od najdawniejszych czasów budowla obronna, wznoszona w postaci
ogrodzenia składającego się z drewnianych, pali wbitych jeden przy drugim, prosto lub ukośnie w ziemię
spełniająca rolę struktury zaporowej, defensywnej. Palisady stanowiły skuteczny środek zapobiegający małym
i średnim siłom ataku aż do XIX w. Wieże w palisadach budowane były po to, aby móc na czas dostrzec
nadciągające niebezpieczeństwo (wroga, kataklizm, np. pożar itp.). Pełniły także rolę bramy wjazdowej. Są
wyrazem czujności i ochrony, ale również potęgi i siły. Palisada z wieżą o otwartej bramie i dwoma oknami
w projekcie herbu gminy Ełk bezpośrednio odnoszą się do budowli tego typu znajdujących się w dawnym
grodzisku m.in. w Bajtkowie, Stradunach oraz symbolizuje centralne ulokowanie siedziby władz gminnych
względem wszystkich miejscowości gminy. Otwarta brama symbolizuje otwartość i gościnność mieszkańców
gminy na gości i nowych przybyszów. W projekcie herbu gminy Ełk widnieje także kwiat lilii wodnej
nawiązujący do jaćwieskiej nazwy Ełk i bogactwa miejscowej flory. Słowo Ełk, według jednej z hipotez,
oznaczało w języku pruskim białą lilię wodną. Poza tym kwiat grzybienia nawiązuje też do położenia gminy na
terytorium powiatu ełckiego, w którego herbie również występuje.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/230/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Flagę stanowi prostokątny płat materii o proporcjach boków wysokości do szerokości 5:8, umieszczony
krótszym bokiem do drzewca. Od drzewca połowa flagi żółta a na niej herb Gminy Ełk, którego wysokość
stanowi 7/10 wysokości flagi. Druga połowa flagi podzielona na siedem poziomych pasów jednakowej
szerokości w układzie: błękitny – żółty – błękitny – żółty – błękitny – żółty - błękitny.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/230/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Pieczęcie urzędowe z godłem Gminy i majuskułowym napisem otokowym: GMINA EŁK, WÓJT
GMINY EŁK, RADA GMINY EŁK. Napisy są rozdzielone ażurowymi gwiazdkami sześciopromiennymi.
Typ czcionki – Times New Roman CE. Otok zewnętrzny ciągły. Otok wewnętrzny ciągły. Średnica
wszystkich trzech pieczęci wynosi 36 mm.
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/230/2016
Rady Gminy Ełk
z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Miejscowość i data, …………………….
.........................................................................
Dane wnioskodawcy
………………………………………………
Nazwa instytucji, adres
Wójt Gminy Ełk
………………………………………………
nr telefonu i fax
………………………………………………
adres e-mail
Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Ełk
1. Dane wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Ełk w celu:
………………………………………………………………………………………………….....
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Uzasadnienie:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami używania symboli Gminy
Ełk, a ich wykorzystywanie nastąpi po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Ełk.
…………………………………………….
Podpis wnioskodawcy (pieczątka)
Wymagany załącznik: graficzny projekt wykorzystania herbu Gminy Ełk.

