
UCHWAŁA NR XXIV/214/2017
RADY GMINY ŚWIĄTKI

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie uchwalenia herbu i pochodnych herbu Gminy Świątki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 
o odznakach i mundurach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 38) Rada Gminy Świątki po zasięgnięciu 
opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Świątki, według wzoru graficznego herbu wraz z oznaczeniem barw, 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2. Herbem Gminy Świątki jest wizerunek kapliczki w tarczy w polu zielonym (vert). Tarcza jest jednopolna 
o kształcie typu hiszpańskiego. Na tarczy umieszczone jest godło w kolorze białym (srebrnym). Godłem herbu 
jest wizerunek kapliczki kolumnowej znajdującej się w Dąbrówce (gmina Świątki). Po prawej stronie znajduje 
się żółty (złoty) kłos pszenicy, po lewej stronie również znajduje się żółty kłos pszenicy, symbolizujące rolny 
charakter gminy. Podstawą herbu jest srebrny wizerunek rzeki – Pasłęki.

§ 2. 1. Ustanawia się flagę z godłem Gminy Świątki – według wzoru graficznego flagi gminy z godłem 
wraz z oznaczeniem barw, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

2. Flaga Gminy Świątki to prostokątny płat tkaniny w kolorach Herbu Gminy Świątki, w proporcjach 5:8. 
Proporcje pasów: zielony 1:4, biały 2:4, złoty 1:4.

§ 3. 1. Ustanawia się pieczęcie herbowe Gminy Świątki – według wzoru graficznego pieczęci herbowej, 
stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2. Pieczęcią urzędową Gminy Świątki jest znak odciśnięty z metalowego, okrągłego tłoku pieczętnego                       
o średnicy 35 mm, przedstawiający herb Gminy Światki w polu środkowym oraz napis w otoku: "GMINA 
ŚWIĄTKI”.

3. Pieczęcią urzędową Rady Gminy Świątki jest znak odciśnięty z metalowego, okrągłego tłoku 
pieczętnego o średnicy 35 mm, przedstawiający herb Gminy Światki w polu środkowym oraz napis w otoku: 
"RADA GMINY ŚWIĄTKI”.

4. Pieczęcią urzędową Wójta Gminy Świątki jest znak odciśnięty z metalowego, okrągłego tłoku 
pieczętnego o średnicy 35 mm, przedstawiający herb Gminy Światki w polu środkowym oraz napis w otoku: 
"WÓJT GMINY ŚWIĄTKI”.

§ 4. Uchwala się regulamin używania herbu, flagi i barw oraz okrągłych pieczęci herbowych Gminy 
Świątki, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Używanie i rozpowszechnianie znaków wymienionych w § 4 z wyłączeniem publikacji naukowych, 
popularno-naukowych i służących promocji gminy oraz używania przez władze gminy, wymaga pisemnej 
zgody Wójta Gminy Świątki.
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świątki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Świątki

Tomasz Szewczyk
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIV/214/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 28 września 2017 roku

Wzór graficzny herbu wraz z oznaczeniem barw

          zielony (vert) C60 M0 Y100 K0

          czarny (sable) C0 M0 Y0 K100

          biały (argent) C0 M0 Y0 K0
 

           żółty (OR) C0 M20 Y100 K0
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIV/214/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 28 września 2017 roku

Wzór graficzny flagi gminy wraz z oznaczeniem barw
       

          zielony C60 M0 Y100 K0

          czarny C0 M0 Y0 K100

          biały C0 M0 Y0 K0

          żółty C0 M20 Y100 K0
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIV/214/2017
Rady Gminy Świątki
z dnia 28 września 2017 roku

Wzór graficzny pieczęci herbowych

(wielkość pieczęci 36 mm)
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Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXIV/214/2017 
Rady Gminy Świątki 
z dnia 28 września 2017 r. 

REGULAMIN 

UŻYWANIA HERBU, FLAGI I BARW ORAZ PIECZĘCI HERBOWYCH GMINY ŚWIĄTKI

I. Regulamin używania herbu Gminy Świątki.

Herb  Gminy  Świątki w  symboliczny  sposób  informuje  o  terytorium,  mieszkańcach  oraz  o  władzach

samorządowych gminy. Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby prezentacja herbu była staranna,

estetyczna i godna. 

1. Herb Gminy Świątki – obok flagi gminnej jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo-

własnościowym gminy i symbolem lokalnej społeczności.

2. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy gminy umieszczany jest w sali  obrad Rady Gminy,

w  pomieszczeniach  władz  gminnych  oraz  na  budynkach  Urzędu  Gminy  Świątki i  jednostek

organizacyjnych gminy.

3. Herb  –  jako  znak  rozpoznawczo-własnościowy  gminy  umieszczany  jest  podczas  uroczystości

gminnych w miejscu ich odbywania.

4. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy umieszczany jest  w innych miejscach i  na różnych

przedmiotach za zgodą Wójta Gminy.

5. Godło  gminy  –  jako  znak  rozpoznawczo-własnościowy  umieszczony  jest  na  fladze  z  godłem

i pieczęciach herbowych.

6. Herb  gminy  lub  jego  godło  –  jako  znak  rozpoznawczo-własnościowy może  być  umieszczany na

insygniach i na innych symbolach władz samorządowych Gminy Świątki.

7. Herb – jako znak rozpoznawczo-własnościowy umieszczany jest na drukach urzędowych Wójta Gminy

Świątki, Przewodniczącego Rady Gminy Świątki i na drukach Rady Gminy Świątki.

8. Herb – jako znak rozpoznawczy może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych przez agendy

gminy działające z upoważnienia Wójta Gminy Świątki.

II. Regulamin używania flagi i barw Gminy Świątki. 

Flaga  i  barwy  Gminy  Świątki w  symboliczny  sposób  informują  o  terytorium,  mieszkańcach  oraz

o władzach samorządowych gminy.  Z tego powodu należy dołożyć wszelkich starań, aby prezentacja flagi

i barw były staranne, estetyczne i godne. 

1. Flaga z godłem gminy jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym lokalnej wspólnoty terytorialnej.

Jest ona, obok herbu, najważniejszym symbolem lokalnej społeczności.

2. Flagę  z  godłem gminy podnosi  się  z  okazji  istotnych  uroczystości,  świąt  państwowych  i  rocznic

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 4138



gminnych na budynkach lub przed budynkami, które stanowią siedzibę samorządowych władz gminy

oraz w miejscach wskazanych przez władze gminy.

3. Flagę  z  godłem gminy w dni  powszednie  podnosi  się  na  budynkach  lub  przed  budynkami  władz

gminnych oraz na lub przed siedzibami instytucji gminnych.

4. Flaga z godłem gminy współtworzy wystrój symboliczny sali obrad rady gminy oraz gabinetów wójta

i przewodniczącego rady.

5. Flaga z godłem nie może dotykać podłoża.

6. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta i postrzępiona.

Flagę zużytą należy spalić.

7. Barwy gminne mogą być wykorzystane do tworzenia oprawy plastycznej uroczystości organizowanych

przez gminę.

III. Regulamin używania okrągłej pieczęci herbowych Gminy Świątki. 

1. Dysponentem  okrągłych pieczęci  z  godłem  Gminy  Świątki,  zwanej  dalej  pieczęcią  herbową,

są samorządowe władze lokalnej wspólnoty terytorialnej.

2. W posiadaniu samorządowych władz gminy mogą znajdować się:

1) tłok pieczęci herbowej do odciskania w tuszu;

2) tłok pieczęci herbowej do odciskania w materiale miękkim;

3) tłok pieczęci herbowej do tłoczenia w papierze. 

3. Odciski  z  okrągłej  pieczęci  herbowej  Gminy  Świątki służą  do  uwierzytelniania  dokumentów

wydawanych przez władze gminne w ramach kompetencji samorządu terytorialnego np. uchwały Rady

Gminy Świątki, dyplomy gminne, nominacje itp.

4. Zgodę na odciśnięcie pieczęci herbowej gminy,  stosownie od kompetencji,  wydaje Przewodniczący

Rady Gminy Świątki lub Wójt Gminy Świątki.

5. Odciśnięcie  okrągłej  pieczęci  herbowej  Gminy  Świątki pod  dokumentem  gminnym  zamyka  etap

kancelaryjny  prac  nad  dokumentem.  Odciśnięcie  pieczęci  jest  poświadczeniem  przeprowadzonej

kontroli czystopisu. Odcisk pieczęci herbowej razem z podpisem osoby uprawnionej do podejmowania

decyzji nadaje moc prawną postanowieniom dokumentu.

6. Odciski pieczęci powinny być umieszczone na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.

7. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu, wosku i w laku, a także mogą być tłoczone

w papierze z wykorzystaniem specjalnych pras.

8. Szczególnie uroczyste dokumenty gminne mogą być spisywane na szlachetnych odmianach papieru lub

na pergaminie z pieczęcią wykonaną w wosku, osłoniętą puszką metalową lub drewnianą przywieszoną

do dokumentu za pomocą sznurów w barwach gminnych. Na wieczku puszki może być umieszczony

herb gminy.

9. Miejscem ceremonialnego przechowywania  i  eksponowania  pieczęci  herbowej  Gminy  Świątki jest

gabinet Wójta.
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