
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/170/2017 

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO 

z dnia 31 maja 2017 r. 

w sprawie ustanowienia znaków Powiatu Sejneńskiego oraz przyjęcia regulaminu w sprawie zasad 

używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Sejneńskiego 

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U.  

z 2016 r. poz. 814, poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730 oraz art. 3 ust. l i ust. 3 ustawy z dnia  

21 grudnia 1978 r. oraz o odznakach i mundurach (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 38) Rada Powiatu Sejneńskiego 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się herb Powiatu Sejneńskiego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały. 

2. Ustanawia się flagę Powiatu Sejneńskiego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do uchwały. 

3. Ustanawia się pieczęcie: Starosta Sejneński, Powiat Sejneński, Rada Powiatu Sejneńskiego, Zarząd 

Powiatu Sejneńskiego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3 uchwały. 

§ 2. 1. Herb, flaga i pieczęcie stanowią własność Powiatu Sejneńskiego i podlegają ochronie prawnej. 

2. Herb, flaga i pieczęcie mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć 

i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. 

3. Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Powiatu Sejneńskiego określa regulamin. 

§ 3. Przyjmuje się regulamin w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci, który stanowi załącznik  

nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sejneńskiemu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Ryszard Grzybowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 czerwca 2017 r.

Poz. 2270



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/170/2017 

Rady Powiatu Sejneńskiego 

z dnia 31 maja 2017 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/170/2017 

Rady Powiatu Sejneńskiego 

z dnia 31 maja 2017 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/170/2017 

Rady Powiatu Sejneńskiego 

z dnia 31 maja 2017 r. 
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/170/2017 

Rady Powiatu Sejneńskiego 

z dnia 31 maja 2017 r. 

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD UŻYWANIA HERBU, FLAGI I PIECZĘCI  

POWIATU SEJNEŃSKIEGO 

§ 1. 1. Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi, pieczęci 

Powiatu Sejneńskiego, Starosty Sejneńskiego, Rady Powiatu Sejneńskiego. 

2. Herb, flaga i pieczęcie Powiatu Sejneńskiego mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach 

i kolorach zgodnych z wzorami graficznymi przyjętymi odpowiednio w załączniku nr 1, 2, 3 do Uchwały. 

W przypadkach innych technik plastycznych (tłoczenie, grawerunek itp.) dopuszcza się stosowanie kolorystyki 

w zależności od wykorzystanego materiału, oraz używania herbu w formie niebarwnej grafiki i rozjaśnionej 

używanej jako tło. 

3. Rozpowszechnianie (z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom 

promocji Powiatu Sejneńskiego) oraz używanie herbu, flagi i pieczęci Powiatu Sejneńskiego wymaga zgody 

Starosty Sejneńskiego. 

Rozdział 1 

Zasady i warunki używania herbu Powiatu Sejneńskiego 

§ 2. 1. Prawo do używania herbu Powiatu Sejneńskiego przysługuje: 

1) Radzie Powiatu Sejneńskiego; 

2) Starostwu Powiatowemu w Sejnach; 

3) powiatowym jednostkom organizacyjnym do celów związanych z realizacją zadań statutowych. 

2. Herbu mogą używać także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne 

i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu 

dla mieszkańców Powiatu, po uzyskaniu pisemnej zgody Starosty Sejneńskiego. 

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 wyraża, na wniosek zainteresowanego Starosta Sejneński. Wniosek 

w sprawie uzyskania zgody powinien określać miejsce, sposób i okres używania herbu Powiatu Sejneńskiego. 

4. Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu Powiatu w celach komercyjnych, w szczególności 

umieszczanie ich na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie herbu Powiatu 

w znaku towarowym lub na towarach wymaga zgody Starosty Sejneńskiego. 

5. Używanie wizerunku herbu w celach, o których mowa w ust. 4 jest odpłatne. Zasady odpłatności, termin 

i sposób używania wizerunku herbu w celach komercyjnych określają w drodze umowy cywilno-prawnej. 

6. Starosta Sejneński może cofnąć zgodę w trybie natychmiastowym, jeżeli podmiot używający herbu 

używa go niezgodnie z prawem i porządkiem publicznym. 

§ 3. 1. Herb Powiatu Sejneńskiego umieszcza się przede wszystkim na budynku administracyjnym 

będącym siedzibą władz Powiatu oraz w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń. 

2. Herb może być umieszczony na: 

1) folderach, biuletynach i innych materiałach promujących Powiat Sejneński; 

2) blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach; 

3) wizytówkach i identyfikatorach używanych do celów służbowych; 

4) tablicach, słupach usytuowanych w granicach administracyjnych Powiatu Sejneńskiego; 

5) sztandarach instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu; 

6) stronach internetowych Powiatu Sejneńskiego, biuletynu informacji publicznej Powiatu Sejneńskiego oraz 

stronach internetowych umożliwiających połączenie z oficjalną stroną Powiatu Sejneńskiego poprzez 

podanie linku; 
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7) do oznakowania pojazdów stanowiących własność Powiatu. 

Rozdział 2 

Zasady i warunki używania flagi Powiatu Sejneńskiego 

§ 4. 1. W czasie świąt narodowych i rocznic flagę Powiatu Sejneńskiego podnosi się obok flagi państwowej 

zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach. Dotyczy to budynku będącego siedzibą władz 

powiatowych i jednostek organizacyjnych powiatu. 

2. Flaga Powiatu Sejneńskiego może być również umieszczania w salach obrad organów powiatu. 

3. Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych 

i międzynarodowych. 

§ 5. 1. Prawo do używania flagi przysługuje wyłącznie władzom powiatowym. 

2. W uzasadnionych przypadkach Starosta Sejneński może wyrazić zgodę na używanie flagi Powiatu 

Sejneńskiego przez inne podmioty określając miejsce i termin. 

Rozdział 3 

Zasady używania pieczęci Powiatu Sejneńskiego 

§ 6. 1. Pieczęci urzędowe są symbolem władzy samorządowej. 

2. Odciski okrągłej pieczęci herbowej służą do uwierzytelnienia szczególnie ważnych i uroczystych 

dokumentów wydawanych przez władze samorządowe powiatu, a do takich należą: Uchwały Rady Powiatu 

Sejneńskiego, dyplomy i nominacje oraz umowy między powiatem a innymi jednostkami samorządu 

terytorialnego w kraju i za granicą. 

3. Odciśnięcie pieczęci urzędowej pod dokumentem kończy cykl prac kancelaryjnych nad dokumentem 

i jest świadectwem nadania mocy prawnej postanowieniem dokumentu. 

4. Obok pieczęci do tuszu, do sygnowania dokumentów o charakterze uroczystym można stosować pieczęci 

suche. 

5. Okrągłe pieczęcie herbowe powinny być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze 

czerwonym, tłoczone na papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej. 

6. Odciski pieczęci powinny być umieszczane na dokumentach bezpośrednio pod tekstem. 

7. Zasady używania Pieczęci Urzędowych Powiatu Sejneńskiego określa Zarządzenie 31/2014 z dnia 

27 sierpnia 2014 roku. 

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem – stanowisko podejmuje Starosta Sejneński. 
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