U c h w a ł a Nr XIX/132/08
Rady Miejskiej Gminy K ł e c k o
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Kłecko.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
§ 6 ust. 3 Uchwały Nr VI/43/03 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22
kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kłecko (Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 85, poz. 1628 z 27 maja 2003 r.
Rada Miejska
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1
1. Herb i flaga Gminy Kłecko stanowią własność Gminy Kłecko i podlegają
ochronie.
2. Herb i flaga Gminy Kłecko mogą być używane wyłącznie w sposób
zapewniający im należytą cześć i szacunek, przewidziany prawem dla
insygniów władzy.

Rozdział 2.
Zasady używania Herbu Gminy Kłecko
§2
1. Herb można umieszczać na:
1) budynkach, w pomieszczeniach urzędowych, pojazdach należących do
organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) folderach, biuletynach, i innych publikacjach promujących gminę, a
wydawanych przez organy gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz
inne podmioty realizujące wspólne zadania z samorządem;
3) blankietach korespondencyjnych, drukach urzędowych instytucji
gminnych, teczkach i kopertach organów gminy, urzędu miejskiego i
gminnych jednostek organizacyjnych;
4) wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych,
Burmistrza i innych pracowników urzędu miejskiego oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych:

5) tablicach pamiątkowych fundowanych przez gminę;
6) słupach lub tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych
gminy;
7) sztandarach gminnych jednostek organizacyjnych;
8) stronie internatowej www gminy;
9) do celów zdobniczych, niereprezentacyjnych można użyć tylko samego
godła herbu oraz dopuszcza się używanie herbu lub godła w formie
niebarwnej grafiki.
2. Herb może być używany przy organizowaniu imprez gminnych i w
przedsięwzięciach promujących Gminę Kłecko.
3. Za zgodą Burmistrza Herbem mogą się posługiwać kluby i organizacje
sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz kościoły i
związki wyznaniowe mające swą siedzibę na terenie Gminy Kłecko.
4. Wykorzystanie Herbu przez inne podmioty niż wymienione w ust. 2 i 3, w
szczególności w oznaczeniach handlowych przedsiębiorców i ich towarów,
wymaga zgody Burmistrza określającej szczegółowe zasady, okres i sposób
używania herbu.
5. Herb lub jego godło mogą być używane wyłącznie w formie i proporcjach
określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko z
dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kłecko.
Rozdział 3.
Zasady używania Flagi Gminy Kłecko.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

§3
Flagę Gminy Kłecko podnosi się przed budynkiem lub na budynku
stanowiącym siedzibę organów gminy.
Flagę wywiesza się w miejscach publicznych w czasie świąt i uroczystości
państwowych oraz samorządowych.
W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub samorządowe
należy flagę opuścić do połowy wysokości masztu, a jeżeli flaga
umieszczona jest na maszcie skośnym należy przewiązać ją czarną wstęgą.
Flaga może być wywieszana prze osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje
społeczne, kościoły oraz związki wyznaniowe w czasie świąt i uroczystości
państwowych, samorządowych i innych.
Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę.
Flaga może być używana wyłącznie w formie i proporcjach określonych w
załączniku nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 22
kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kłecko.
Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna,
pomięta i postrzępiona.

8. Flagę zużytą należy spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej
zniszczenia..
Rozdział 4.
Postanowienia końcowe.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Kłecko
(Mieczysław Szczepański)

