
                                                                                                           

Uchwała Nr IX /52/03 

Rady Gminy Słopnice 

z dnia 27 sierpnia 2003 r. 

 

 

w sprawie: ustalenia zasad używania herbu i flagi Gminy Słopnice. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 2003 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) w związku z  § 6, ust. 3  Statutu Gminy Słopnice 

przyjętego uchwałą Nr VI/34/03 Rady Gminy Słopnice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Słopnice ( Dz. Urzęd. Województwa Małopolskiego Nr 190, poz. 

2396) Rada Gminy Słopnice uchwala co następuje: 

 

                                                                              § 1 

Ustala się następujące zasady używania herbu i flagi Gminy Słopnice: 

1. Wykorzystanie herbu i flagi Gminy powinno być dokonywane w okolicznościach  

i warunkach zapewniających poszanowanie symboli.  

2.  Herb Gminy Słopnice umieszcza się: 

1) w pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy i jednostek organizacyjnych 

Gminy Słopnice, 

2) na blankietach urzędowych Gminy Słopnice, 

3) na upominkach, nagrodach, dyplomach okolicznościowych, wydawnictwach lub 

innych przedmiotach promujących Gminę Słopnice. 

3.  Flagę Gminy Słopnice wywiesza się: 

1) przed lokalami wyborczymi w szczególności podczas wyborów samorządowych, 

parlamentarnych, prezydenta RP, referendów, 

2) a budynku Gminy Słopnice w dniach świąt państwowych i samorządowych. 

 

                                                                              § 2 

Wykorzystanie wizerunku herbu i flagi Gminy Słopnice w innych przypadkach poza 

wymienionymi wymaga  każdorazowej pisemnej zgody  Wójta Gminy Słopnice, który ustala 

również tryb postępowania przy rozpatrywaniu pisemnych wniosków zainteresowanych 

podmiotów. 

 

                                                                              § 3 

Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Słopnice do wyrażania zgody na umieszczanie herbu na 

sztandarach jednostek organizacyjnych Gminy oraz Ochotniczych Straży Pożarnych na 

pisemny wniosek kierownika jednostki. 

 

                                                                              § 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słopnice. 

 

                                                                              § 5 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

     
Przewodniczący Rady Gminy Słopnice 

(-) mgr inż. Józef Filipiak 


