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UCHWAŁA NR XXIV/175/17
RADY GMINY ROZOGI
z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Rozogi oraz zasad ich używania
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 z późn. zm./ oraz art. 3 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach /
Dz. U. z 2016 r., poz. 38/, po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Rada Gminy Rozogi uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb, flagę oraz pieczęcie Gminy Rozogi (GMINA ROZOGI, WÓJT GMINY ROZOGI,
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ROZOGI, RADA GMINY ROZOGI), mające stanowić trwałe
znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną i kulturową mieszkańców
gminy.
§ 2. 1. Wzór i opis herbu Gminy Rozogi przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór i opis flagi Gminy Rozogi przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wzór i opis pieczęci przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
1) Wójtowi Gminy i Radzie Gminy,
2) Urzędowi Gminy,
3) gminnym jednostkom organizacyjnym oraz ochotniczym strażom pożarnym do celów związanych
z realizacją zadań statutowych,
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
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
Gminy Rozogi oraz jednostki organizacyjne gminy,
3) na blankietach korespondencyjnych Rady Gminy Rozogi,
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.
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3. Używanie herbu gminy przez inne podmioty niż określone w ust. 1 wymaga wyrażenia zgody przez
Wójta Gminy Rozogi. 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.
6. Wójt może cofnąć zgodę, jeżeli podmiot używających herbu gminy wykorzystuje go w sposób sprzeczny
z udzieloną zgodą.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VIII/46/95 Rady Gminy w Rozogach z dnia 26 kwietnia 1995 r. w sprawie
zatwierdzenia wzoru herbu gminy Rozogi.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Stefan Nowotka
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIV/175/17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Opis herbu Gminy Rozogi: W polu zielonym obronna wieża mieszkalna o dwóch wykuszach złota (żółta)
ponad rogiem myśliwskim (trąbą) czarnym o złotych okuciach.
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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIV/175/17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Opis flagi Gminy Rozogi: Flaga ma postać płata o proporcjach wysokości i długości jak 5 : 8, o trzech
słupach: żółtym, zielonym i żółtym, o szerokościach: 1,5:8; 5:8; 1,5:8. Pośrodku słupa zielonego znajduje się
godło herbu Gminy Rozogi.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/175/17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 czerwca 2017 r.

OPIS PIECZĘCI GMINY ROZOGI
Pieczęć Gminy Rozogi ma kształt okrągły o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu pieczęci godłem herbu
Gminy i majuskułowym napisem otokowym: GMINA ROZOGI.
Pieczęć wójta Gminy Rozogi ma kształt okrągły o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu pieczęci godłem
herbu Gminy i majuskułowym napisem otokowym: WÓJT GMINY ROZOGI.
Pieczęć rady Gminy Rozogi ma kształt okrągły o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu pieczęci godłem
herbu Gminy i majuskułowym napisem otokowym: RADA GMINY ROZOGI.
Pieczęć przewodniczącego rady Gminy Rozogi ma kształt okrągły o średnicy 36 mm z umieszczonym w polu
pieczęci godłem herbu Gminy i majuskułowym napisem otokowym: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ROZOGI.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–6–

Poz. 3203

Załącznik nr 4
Do uchwały Nr XXIV/175/17
Rady Gminy Rozogi
z dnia 27 czerwca 2017 r.
………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………..
Dane wnioskodawcy
…………………………………….
Nazwa instytucji, adres
…………………………………….
…………………………………….
nr telefonu i fax

WÓJT GMINY ROZOGI

……………………………………
adres e-mail
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA UŻYWANIE HERBU GMINY ROZOGI
1.

Dane wnioskodawcy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

2.

Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu gminy Rozogi w celu:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………

3.

Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z zasadami używania symboli gminy Rozogi, a ich
wykorzystywanie nastąpi po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Rozogi.
……………………………………..
Podpis wnioskodawcy /pieczątka/
Wymagany załącznik: graficzny projekt wykorzystania herbu gminy Rozogi.

