
 

 

UCHWAŁA NR XIX/135/2013 

RADY GMINY FILIPÓW 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Filipów oraz zasad ich stosowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  

Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 

poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. 

poz. 567) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr, 31 poz. 130, 

z 1998 r. Nr 162, poz. 112, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. 

Nr 92, poz. 753) oraz po uzyskaniu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Ustanawia się herb gminy Filipów w polu czerwonym rak czarny w słup.  

2. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.  

§ 2. 1. Ustanawia się flagę gminy Filipów: płat o stosunku boków 5:8 pionowo podzielony na trzy części 

w ten sposób, że środkowa czerwona jest cztery razy szersza od prawej i lewej - czarnych. Na środkowej 

czerwonej stanowiące 85 % wysokości flagi godło herbu - czarny rak w słup.  

2. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.  

§ 3. 1. Ustanawia się następujące pieczęcie urzędowe gminy:  

1) pieczęć Gminy Filipów - ma kształt okrągły i średnicę 35 mm. W otoku z napisem „GMINA FILIPÓW”. 

W środku wpisany jest herb gminy Filipów, tj. rak w słup;  

2) pieczęć Rady Gminy Filipów - ma kształt okrągły i średnicę 35 mm. W otoku z napisem „RADA GMINY 

FILIPÓW”. W środku wpisany jest herb gminy Filipów, tj. rak w słup;  

3) pieczęć Wójta Gminy Filipów - ma kształt okrągły i średnicę 35 mm. W otoku z napisem „WÓJT GMINY 

FILIPÓW”. W środku wpisany jest herb gminy Filipów, tj. rak w słup;  

2. Wzory graficzne pieczęci, o których mowa w ust. 1 zawierają załączniki:  

1) wzór graficzny pieczęci Gmina Filipów stanowi załącznik Nr 3 do uchwały;  

2) wzór graficzny pieczęci Rada Gminy Filipów stanowi załącznik Nr 4 do uchwały;  

3) wzór pieczęci Wójt Gminy Filipów stanowi załącznik Nr 5 do uchwały.  
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§ 4. Zasady używania herbu, flagi, i pieczęci zawiera załącznik Nr 6 do uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady 

Ireneusz Wawrzyn 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/135/2013 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/135/2013 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/135/2013 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/135/2013 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/135/2013 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 27 lutego 2013 r. 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/135/2013 

Rady Gminy Filipów 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

Zasady używania herbu, flagi i pieczęci gminy Filipów  

§ 1. Symbole, o których mowa w § 1 - 3 uchwały, stanowią własność gminy Filipów i są znakami prawnie 

chronionymi oraz mogą być używane w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi 

ustalonymi w niniejszej uchwale.  

§ 2. Herb i flaga mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz 

prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.  

§ 3. 1. Herbu używają Rada Gminy, Urząd Gminy, Wójt Gminy oraz jednostki organizacyjne gminy.  

2. Herb jako symbol i znak tożsamości może być umieszczany:  

1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów gminy i jednostek organizacyjnych 

gminy;  

2) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach, materiałach promocyjnych wydawanych przez Wójta 

Gminy;  

3) na blankietach korespondencyjnych i wizytówkach Rady Gminy Filipów;  

4) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych;  

5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;  

6) na urzędowych słupach i tablicach usytuowanych w gminie;  

7) w innych miejscach za zgodą Wójta.  

§ 4. 1. Flaga jest wywieszana w pomieszczeniu, na budynku lub przy budynku Urzędu Gminy lub innym 

budynku stanowiącym miejsce obrad Rady Gminy - w czasie sesji, z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt 

państwowych i regionalnych.  

2. W dniach żałoby narodowej flagę gminy opuszcza się do połowy masztu.  

3. Flaga może być wywieszana także na budynkach lub przy budynkach instytucji, przedsiębiorstw 

i organizacji społecznych z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych i regionalnych.  

§ 5. 1. Wizerunku herbu i flagi mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty nie wymienione  

w § 3.  

2. Wizerunek herbu i flagi może być wykorzystywany w celach komercyjnych wyłącznie za zgodą Wójta.  

3. Wójt może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody  

lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę 

i prestiż gminy lub naraża na szkodę interes gminy.  

§ 6. Pieczęci urzędowej gminy używają odpowiednio Rada Gminy, Wójt Gminy i Urząd Gminy  

do sygnowania ważnych dokumentów urzędowych z zakresu administracji samorządowej.  
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