UCHWAŁA NR XL/267/14
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie zasad używania i stosowania symboli Gminy Bystra-Sidzina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj.
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz § 5 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Bystra-Sidzina przyjętego Uchwałą
Nr XXIV/157/12 Rady Gmina Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Bystra-Sidzina, Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się zasady używania:
1) Herbu Gminy Bystra-Sidzina;
2) Flagi Gminy Bystra-Sidzina;
3) Sztandaru Gminy Bystra-Sidzina;
4) Pieczęci Gminy Bystra-Sidzina.
§ 2. 1. Symbole, o których mowa w § 1 są najważniejszymi zewnętrznymi znakami tożsamości
i samodzielności Gminy integrującymi lokalną społeczność i stanowiącymi reprezentacyjne elementy
rozpoznawcze jednostki terytorialnej.
2. Właścicielem symboli jest Gmina Bystra-Sidzina.
3. Symbole mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami
graficznymi, określonymi w załącznikach nr 2, 3, 4 i 5 do statutu przyjętego Uchwałą XXIV/157/12 Rady Gminy
Bystra-Sidzina z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Bystra-Sidzina.
4. Symboli Gminy należy używać wyłącznie w sposób nienaruszający ich powagi.
5. Wszelkie sprawy dotyczące symboli Gminy Bystra-Sidzina rozstrzyga Wójt Gminy.
§ 3. 1. Herb Gminy Bystra-Sidzina używany jest w celach reprezentacyjnych i do oznaczania własności
samorządowej.
2. Herbu Gminy używają organy Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.
3. Herb Gminy może być umieszczony w szczególności:
1) na budynkach Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz w pomieszczeniach tych budynków;
2) w sali obrad Rady Gminy;
3) na tablicach informacyjnych, tablicach służących oznakowaniu terenu Gminy oraz na witaczach;
4) na stronie internetowej Gminy i jej jednostek organizacyjnych, w urzędowych publikacjach i innych
wydawnictwach Gminy;
5) na papierze urzędowym, dyplomach, kopertach i innych przedmiotach promujących Gminę.
4. Herbu Gminy mogą używać osoby fizyczne i inne podmioty do celów komercyjnych.
5. Zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie herbu gminy w celach komercyjnych udziela Wójt Gminy
w drodze umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki.
6. Wójt może zakazać używania herbu Gminy jeżeli podmiot używający go nie uzyskał na to zgody lub może
cofnąć wydana zgodę jeżeli podmiot używa go niezgodnie z określonymi warunkami lub w sposób
niezapewniający należytej powagi i szacunku.
§ 4. 1. Flaga Gminy Bystra-Sidzina może być umieszczana na budynkach Urzędu Gminy i jednostek
organizacyjnych oraz w pomieszczeniach tych budynków.
2. Flagę Gminy wywiesza się również w miejscach publicznych wskazanych przez Wójta w czasie świąt
państwowych, uroczystości gminnych.
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§ 5. 1. Sztandar Gminy może być używany podczas uroczystości państwowych i gminnych.
2. Sztandar niesiony jest przez 3 - osobowy poczet sztandarowy złożony z osób wskazanych przez Wójta
Gminy.
3. O użyciu sztandaru decyduje Wójt Gminy.
§ 6. Pieczęć urzędowa Gminy używana jest do sygnowania dokumentów o charakterze uroczystym
w szczególności:
a) zaproszeń,
b) listów gratulacyjnych,
c) dyplomów i nagród,
d) pism ze słowami uznania lub podziękowania.
2. Wykorzystanie pieczęci przez inne podmioty, wymaga każdorazowej zgody Wójta Gminy Bystra-Sidzina.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina.
§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVIII/247/13 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie
zasad i warunków używania herbu i flagi Gminy Bystra-Sidzina.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bystra-Sidzina
Krzysztof Drobny
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