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UCHWAŁA NR XVIII/113/16
RADY GMINY SZUMOWO
z dnia 24 lipca 2016 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flag i pieczęci Gminy Szumowo oraz zasad ich stosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 38), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Szumowo: herb, flagę, banner, flagę stolikową (proporczyk) i pieczęcie
mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną,
kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herb Gminy Szumowo przedstawia w czerwonym polu św. Antoniego Padewskiego w szacie złotej
unoszącego prawą ręką Dzieciątko w szacie srebrnej, z lilią naturalną srebrną w lewej ręce. U stóp świętego
pochylona w prawo tarcza z herbem Lubicz.
2. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Flaga Gminy Szumowo ma postać płata sukna o proporcjach szerokości do długości 5:8 z pionowym
układem pasów żółty – czerwony – błękitny 1 – 2 – 1. Na środku godło herbu gminy o wysokości 4/5
wysokości flagi.
2. Wzór graficzny flagi gminy stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 4. 1. Banner Gminy Szumowo ma postać płata sukna o proporcjach szerokości do wysokości 1:4
z poziomym układem pasów żółty – czerwony – błękitny 1 – 2 – 1. Na środku godło herbu gminy, którego
szerokość stanowi 2/3 szerokości płata.
2. Wzór graficzny bannera stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 5. 1. Flaga stolikowa (proporczyk) stanowi płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 1:2
z poziomym układem pasów żółty – czerwony – błękitny 1 – 2 – 1. Na środku godło herbu gminy, którego
szerokość stanowi 2/5 szerokości płata.
2. Wzór graficzny flagi stolikowej (proporczyka) stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
§ 6. 1. Pieczęcie urzędowe Gminy Szumowo, Wójta Gminy Szumowo, Rady Gminy Szumowo mają kształt
okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis, odpowiednio: GMINA SZUMOWO, WÓJT GMINY
SZUMOWO, RADA GMINY SZUMOWO, gdzie nazwa organu jest oddzielona z dwóch stron od nazwy
Szumowo ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne
perełkowe koło, w które wpisane jest konturowe godło gminy – górą i dołem wychodzące poza obrys koła,
w którym u góry brak 4 perełek, a u dołu 8.
2. Wzór graficzny pieczęci stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
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§ 7. Symbole, o których mowa w § 2 – 6 uchwały, stanowią własność Gminy Szumowo, są znakami
prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
§ 8. 1. Herb, flagi i pieczęcie mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć,
szacunek oraz powagę, nie godzący w dobre obyczaje i interes Gminy Szumowo.
2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, sztandarze, fladze, banerze, fladze stolikowej
i pieczęciach oraz rys historyczny zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
§ 9. 1. Prawo do używania herbu Gminy Szumowo w celach urzędowych i promocyjnych na mocy
niniejszej uchwały przysługuje organom gminy i jednostkom organizacyjnym gminy, jednostkom
pomocniczym gminy (sołectwom) i innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze
użyteczności publicznej.
2. Herb gminy jako symbol tożsamości może być umieszczany w szczególności:
1) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów gminy a także jednostek
organizacyjnych gminy;
2) na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach i materiałach promocyjnych wydawanych przez
Wójta Gminy Szumowo oraz jednostki organizacyjne gminy;
3) na blankietach korespondencyjnych Rady Gminy Szumowo;
4) w publikacjach i biuletynach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych;
5) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy;
6) na urzędowych tablicach usytuowanych na terenie gminy;
7) na upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych lub innych przedmiotach promujących gminę;
8) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
3. Rozpowszechnianie i używanie herbu gminy przez inne podmioty niż określone w ust. 1, w celach
handlowych, promocyjnych i reklamowych wymaga pisemnej zgody Wójta Gminy Szumowo, określającej
sposób i cel używania herbu.
4. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
5. Wójt Gminy może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 3, jeżeli podmiot używający herbu gminy
wykorzystuje go w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.
6. Wójt Gminy prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu.
§ 10. 1. Flaga Gminy Szumowo może być wywieszana (podnoszona) przed budynkiem lub w budynku
stanowiącym siedzibę organów gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych obiektach gminnych,
w miejscach publicznych, a także przez wszystkich mieszkańców na terenie ich posesji oraz przez
przedsiębiorstwa, firmy, instytucje, których siedziby znajdują się na terenie Gminy Szumowo, samodzielnie
lub łącznie z flagą państwową z okazji uroczystości lokalnych i świąt narodowych dla podkreślenia ich
podniosłego charakteru, bez potrzeby uzyskiwania zgody Wójta Gminy, jednakże z należytym poszanowaniem.
2. W przypadku eksponowania flagi gminnej z innymi flagami należy zachować hierarchię określoną
w odrębnych przepisach.
§ 11. Baner i flaga stolikowa (proporczyk) mogą być umieszczone w sali obrad Rady Gminy, w gabinecie
Wójta Gminy oraz w miejscach promujących gminę w czasie różnych uroczystości.
§ 12. 1. Pieczęciami urzędowymi Gminy Szumowo, Wójta Gminy Szumowo, Rady Gminy Szumowo mogą
być sygnowane dokumenty urzędowe, zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Pieczęciami mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe m. in. takie jak:
1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy Gminy Szumowo;
2) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy Gminy Szumowo;
3) pisma ze słowami uznania lub podziękowania.
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3. Odcisk pieczęci umieszcza się poniżej tekstu dokumentu, druku, pisma okolicznościowego
lub ozdobnego po lewej stronie arkusza.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Szymańska
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII/113/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 lipca 2016 r.
Wzór graficzny herbu Gminy Szumowo
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/113/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 lipca 2016 r.
Wzór graficzny flagi Gminy Szumowo
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XVIII/113/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 lipca 2016 r.
Wzór graficzny bannea i flagi stolikowej (proporczyka) Gminy Szumowo
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XVIII/113/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 lipca 2016 r.
Wzory graficzne pieczęci
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII/113/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 lipca 2016 r.
Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, flagach i pieczęciach Gminy Szumowo
Św. Antoni Padewski to pierwszy patron parafii w Szumowie erygowanej w 1449 r.; jest to najstarsza
parafia w gminie.
Herbem Lubicz pieczętowało się kilka miejscowych rodów, w tym wiodące rody Szumowskich
i Głębockich, którzy odpowiednio w Szumowie (Somowa Góra) i Głęboczu Wielkim mieli swoje gniazda
co najmniej od pierwszej połowy XV w.
Parafia św. Antoniego Padewskiego
W Szumowie od 1449 r. do lat 90. XX istniała jedyna rzymsko-katolicka parafia na terenie dzisiejszej
gminy. Pierwotnym patronem parafii, którego wezwanie nosiły kolejne drewniane kościoły
aż do II poł. XIX w. był św. Antoni Padewski. Dopiero zbudowany w roku 1867 kościół wraz z parafią
otrzymały wezwanie Nawiedzenia NMP. Świątynia rozbudowana w latach 1978-79 wraz z całą parafią
otrzymały kolejne wezwanie - Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej.
W XVIII w. osadnicy niemieccy wznieśli świątynię ewangelicką w założonej przez siebie osadzieKonigshuld, czyli Paproci Dużej, gdzie 15 lipca 1899 Józef Piłsudski oraz Maria z Koplewskich Juszkiewiczowa wzięli ślub. W latach 60. XX w. opuszczoną świątynię rozbebrano, a w latach 1994-98
na jej miejscu wzniesiono nawiązujący do niej stylem kościół filialny parafii Andrzejewo.
Lubicze - Szumowscy i Głęboccy
Dyplom Konrada Mazowieckiego wśród wsi należących do kasztelanii święckiej wymienia m.in. dwie
miejscowości z terenu dzisiejszej gminy Szumowo - wieś gminną jako Somowo oraz Wyssomyre czyli
Wyszomierz (Wielki).
W 1405 r. notowana jest wieś Glamboczecz (Głębocz), którą mieli założyć rycerze pochodzący ze wsi tej
samej nazwy w innej części Mazowsza. W 1416 r. dziedzice z Somowejgóry [Szumowo, pow. łomżyński]
sprzedają dział w Somowejgórze w powiecie łomżyńskim Wincentemu z Głęboćca [Głębocz Wielki],
za 12 kop gr. k. Późniejsi Szumowscy i Głęboccy piecztowali się Lubiczem, choć można spotkać mylne
zapiski wskazujące na herb Ostoja, który albo przypisano jednemu z rodu błędnie, albo też wcześniejsi
właściciel Głębocza używali tego właśnie herbu.
Wspomniany wcześniej Wyszomierz notowany jest ponownie w roku 1430, gdy książę Janusz
Mazowiecki „Starszy” nadał 30 włók miary chełmińskiej w „Wyszomierzu powyżej Ostrowi” braciom
Ściborowi i Mirzonowi z Załusek i Niepiekłów w Ziemi Zakroczymskiej. Późniejsi Wyszomirescy/
Wyszomirscy (jak Niepiekłowie) piecztowali się herbem Rawicz (z nich m.in. Wawrzyniec - podstarości
ostrowski 1638 i podsędek łomżyński 1645). W roku 1431 Ścibor piszący się tym razem z Niepiekłów,
wraz z synami: Pawłem, Jakubem, Janem, Prędotą i Goworkiem sprzedał następne 10 włók
na Wyszomierzu Rynołtowi (Rejnoldowi - od niego wieś Rynołty) i Bartłomiejowi z Załusek - swoim
bratankom za 20 kop groszy a sami przenieśli się do ziemi drohickiej, gdzie w parafii Skibniew założyli
wsie, nazwane na pamiątkę tych które opuścili: Wyszomierz i Niepiekło.
Na terenie gminy znajduj się też pojedyncze wsie historycznie wchodzące w skład tzw. okolic
szlacheckich, których historyczne centra znajdują się w gminach sąsiednich. Wymienić tu należy:
Krajewo-Budziły, Radwany-Zaorze i Zaręby-Jartuzy.

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–9–

Poz. 3189

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII/113/16
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 lipca 2016 r.

