Uchwała Nr XXXIII/192/06
Rady Gminy Wielbark
z dnia 14.09.2006r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Wielbark oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21
grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978r. Nr 31, poz. 130, z 1998r. Nr 162,
poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 123, poz. 1353) po
uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Gminy
Wielbark uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się herb Gminy Wielbark, którego wzór i opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2
Ustanawia się flagę Gminy Wielbark, której wzór i opis stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3
Zasady używania herbu i flagi gminy określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/192/06
Rady Gminy Wielbark
z dnia 14.09.2006r.

HERB GMINY WIELBARK
Herb Gminy Wielbark przedstawia:
W polu czerwonym baszta blankowana srebrna pomiędzy dwoma świerkami
złotymi na murawie zielonej, w bramie rycerz srebrny z tarczą i mieczem.

Tabela przełożenia kolorów - CMYK
Barwa żółta
Czerwona
Błękit
Zieleń

M 15%
M 100%
C 100%
C 75%

Y 100%
Y 100%
(lub C 100% + M 15%)
Y 100% (lub C 65% + Y 100%)

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/192/06
Rady Gminy Wielbark
z dnia 14.09.2006r.

FLAGA GMINY WIELBARK
Flaga Gminy Wielbark przedstawia:
Na płacie prostokątnym białym z dwoma pionowymi pasami czerwonymi
jednakowej szerokości na obu skrajach płata - herb gminy umieszczony
centralnie.
Proporcje flagi 5:8, pasy boczne szerokości 1/5 płata każdy.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/192/06
Rady Gminy Wielbark
z dnia 14.09.2006

Zasady używania herbu i flagi Gminy Wielbark
§ 1 Herb Gminy Wielbark jest znakiem prawnie chronionym i stanowi własność gminy.
§ 2 Herb może być używany przez organy gminy, gminne jednostki organizacyjne i Urząd
Gminy.
§ 3 1. Używanie herbu przez inne podmioty niż określone w § 2 wymaga zgody Wójta
Gminy .
2. Warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku wraz z
opisem sposobu używania herbu
3. Zgoda na używanie herbu może być w każdym czasie cofnięta w przypadku
stwierdzenia naruszenia prawa lub sposobu używania herbu.
§ 4 Użycie herbu może mieć miejsce wyłącznie w kształcie, proporcjach i barwach
zgodnych z zał. Nr 1 do uchwały.
§ 5 Flagę Gminy Wielbark podnosi się ( wywiesza) na budynku lub przed budynkiem
stanowiącym siedzibę urzędową lub miejsce obrad Rady Gminy Wielbark – w czasie jej
sesji.
§ 6 Flagę Gminy Wielbark można podnosić na budynkach lub przed budynkami
stanowiącymi siedziby urzędowe organów Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych
oraz w miejscach wskazanych przez Wójta Gminy – z okazji rocznic i świąt państwowych
oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.
§ 7 Używanie herbu i flagi nie może być sprzeczne w powszechnie obowiązującym prawem ,
porządkiem publicznym oraz naruszać dobrego imienia Gminy.

