
UCHWAŁA NR IX/54/19
RADY GMINY STRZELCE

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Strzelce oraz zasad 
ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t. j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 38), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy 
w Strzelcach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Strzelce według opisu zawartego w § 2 uchwały.

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

§ 2. Herb Gminy Strzelce składa się: w polu czerwonym od głowicy  trzy przeplecione pierścienie złote, od 
podstawy takaż naciągnięta kusza z bełtem w dół. Trzy przeplecione pierścienie symbolizują Trójcę Świętą, 
pod której wezwaniem jest kościół parafialny w Strzelcach. Naciągnięta kusza z bełtem nawiązuje do nazwy 
gminy i miejscowości Strzelce.

§ 3. 1. Ustanawia się flagę Gminy Strzelce według opisu zawartego w § 4 uchwały.

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

§ 4. Flaga Gminy Strzelce to płat prostokątny o proporcjach 5:8 (wysokość do długości), czerwony 
podzielony na dwie pionowe, równe części – od drzewca jednolicie czerwoną, zaś w części swobodnej 
z umieszczonymi dwoma jednakowej wielkości żółtymi trójkątami równoramiennymi, opartymi podstawami 
o krawędź swobodną flagi, zaś wierzchołkami dotykające linii podziału między częścią od drzewca a częścią 
swobodną. W części od drzewca, umieszczone centralnie godło herbu Gminy Strzelce szerokości 5/16 
szerokości flagi.

§ 5. 1. Ustanawia się flagę stolikową Gminy Strzelce według opisu zawartego w § 6 uchwały.

2. Wzór graficzny flagi stolikowej określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 6. Flaga stolikowa Gminy Strzelce jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie o proporcjach 2:1 
(wysokość do szerokości) przeznaczonym do zawieszania na poprzeczce mocowanej do stojaka. Herb Gminy 
Strzelce, wysokości 9/10 wysokości płata, jest umieszczony centralnie w górnej, jednolicie czerwonej części 
flagi.

§ 7. 1. Ustanawia się baner Gminy Strzelce według opisu zawartego w § 8 uchwały.

2. Wzór graficzny baneru określa załącznik Nr 4 do uchwały.
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§ 8. Baner Gminy Strzelce jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie o proporcjach 4:1 (wysokość do 
szerokości). Godło herbu  Gminy Strzelce, o wysokości  ¾ płata, jest umieszczone centralnie w górnej, 
jednolicie czerwonej  części bannera.

§ 9. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Strzelce według opisu zawartego w § 10 uchwały.

2. Wzór graficzny sztandaru określa załącznik Nr 5 i 6 do uchwały.

§ 10. Sztandar Gminy Strzelce ma postać dwustronnego kwadratowego płata obszytego z trzech stron 
srebrną frędzlą. Czwarta strona przymocowana jest do drzewca za pomocą koluszków umocowanych na szpili. 
Drzewce sztandaru zwieńcza ozdobna głowica przedstawiająca naciągniętą kuszę z bełtem skierowaną w górę. 
Kusza w formie reliefu z dodatkowym obramowaniem. Strona prawa sztandaru jest czerwona z godłem Polski 
w części centralnej. Strona lewa jest żółta, z herbem gminy w części centralnej. Nad nim czerwony napis 
majuskułowy GMINA STRZELCE, pod nim zaś czerwone daty 1380 (pierwsza wzmianka o Strzelcach), 
1953 (utworzenie Gminy Strzelce) i 2019 (fundacja sztandaru). Po bokach z prawej herb książąt mazowieckich, 
z lewej herb województwa rawskiego, oba herby w ukłonie heraldycznym.

§ 11. 1. Ustanawia się pieczęci: Gmina Strzelce, Wójt Gminy Strzelce, Rada Gminy Strzelce według opisu 
zawartego w § 12 uchwały.

2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik Nr 7 do uchwały.

§ 12. Pieczęcie Gminy Strzelce zaprojektowano w trzech wariantach: pieczęć ogólna, pieczęć Rady Gminy 
i pieczęć Wójta. We wszystkich przypadkach pieczęcie są okrągłe, o średnicy 36 mm, z godłem herbu Gminy 
w części centralnej, oddzielonym linią perełkową od otoku z majuskułową legendą w postaci odpowiednio: 
GMINA STRZELCE, RADA GMINY STRZELCE,  WÓJT GMINY STRZELCE. Legenda w każdym 
przypadku rozpoczęta jest krzyżykiem inicjalnym w postaci krzyżyka kawalerskiego.

§ 13. 1. Ustanawia się łańcuchy władzy Gminy Strzelce - łańcuch Wójta Gminy Strzelce i łańcuch 
Przewodniczącego Rady Gminy Strzelce według opisu zawartego w § 14 uchwały.

2. Wzór graficzny łańcuchów określa załącznik Nr 8 i 9 do uchwały.

§ 14. Łańcuchy władzy Gminy Strzelce składają się z dziewiętnastu ogniw spośród których osiemnaście ma 
formę ażurowego owalu, zaś jedno, pierwsze ogniwo, ma formę ażurowego trójłucza. W dwa pierwsze owalne 
ogniwa wpisane są orły: z prawej (heraldycznie) mazowiecki, z lewej rawski w ukłonie heraldycznym. Oba 
orły w stylizacji nawiązującej do herbarzy XVI-wiecznych. Kolejne ogniwa owalne mają wpisane skrzyżowane 
trzy bełty kuszy – dwa w krzyż skośny grotami do góry, na których trzeci grotem w dół. Do ogniwa w formie 
trójłucza przywieszony jest barwny herb Gminy Strzelce wpisany w ozdobny kartusz ze złotymi wywinięciami, 
nawiązujący formą do kartuszy XVI – wiecznych (dla zgodności stylistycznej z orłami). Elementy metalowe 
łańcucha wykonane z metalu w barwie złocistej  dla Wójta Gminy Strzelce i srebrzystej dla Przewodniczącego 
Rady Gminy Strzelce.

§ 15. 1. Symbole, o których mowa w § 1 – 14 uchwały, stanowią własność Gminy Strzelce, są znakami 
prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami 
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.

2. Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie, fladze, banerze, łańcuchach i pieczęci oraz rys 
historyczny zawiera załącznik nr 11 do uchwały.

§ 16. 1. Prawo do używania symboli, o których mowa w § 1 – 14 uchwały na mocy niniejszej uchwały 
przysługuje:

1) Radzie Gminy i Wójtowi;

2) Urzędowi Gminy;

3) gminnym jednostkom organizacyjnym;

4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

2. Pieczęci Gminy Strzelce do sygnowania ważnych dokumentów używają:

1) Rada Gminy;
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2) Wójt.

§ 17. 1. Herb, flagę i baner Gminy Strzelce umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed 
budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.

2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt 
i rocznic gminnych, państwowych, regionalnych, wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP, 
samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, referendach oraz podczas innych imprez promujących Gminę 
lub organizowanych przez Gminę.

3. Herb może być umieszczany na:

1) pismach urzędowych;

2) stronach internetowych;

3) Biuletynie Informacji Publicznej, której administratorem jest Gmina Strzelce;

4) upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych 
przedmiotach promujących Gminę;

5) tablicach informujących o granicach administracyjnych Gminy Strzelce.

§ 18. 1. Herb, flaga, sztandar i baner mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki 
organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Strzelce.

2. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów 
komercyjnych.

3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez 
podmioty wymienione w ust. 2 udziela Wójt.

4. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.

5. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Strzelce stanowi załącznik nr 10 do 
uchwały.

§ 19. 1. Herb i flaga Gminy Strzelce mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie 
w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.

2. 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.

§ 20. Traci moc uchwała  Rady Gminy Nr VI/40/19 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowienia herbu, 
flagi, baneru, sztandaru, łańcuchów i pieczęci Gminy Strzelce oraz zasad ich używania.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzelce.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 
Przewodnicząca Rady Gminy Strzelce

Teresa Sobczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY HERBU

CMYK 0,15,100,0                                                           C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%

RGB 255,213,0                                                                              RGB 255,0,0
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY FLAGI

CMYK 0,15,100,0                                                        C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%

RGB 255,213,0                                                                                       RGB 255,0,0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 4695



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY FLAGI STOLIKOWEJ

CMYK 0,15,100,0 C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%

RGB 255,213,0 RGB 255,0,0
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY BANERU

CMYK 0,15,100,0 C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0%

RGB 255,213,0 RGB 255,0,0
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY SZTANDARU – PRAWA STRONA
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY SZTANDARU – LEWA STRONA

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 4695



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI

1:1

Ø 36 mm
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WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI WÓJTA
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1:1

Ø 36 mm

WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI RADY GMINY
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1:1

Ø 36 mm
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY ŁAŃCUCHA WÓJTA GMINY
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR GRAFICZNY ŁAŃCUCHA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

WZÓR WNIOSKU

…………………………………………                                                    .........……………………….

(imię i nazwisko) (miejscowość i data)

…………………………………..

(miejsce zamieszkania lub siedziba firmy)

WÓJT GMINY  STRZELCE

W N I O S E K

o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Strzelce

Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Strzelce w celu:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

U z a s a d n i e n i e n i e:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Do wniosku dołączam graficzny projekt wykorzystania herbu Gminy.

……………………………………………

/czytelny podpis wnioskodawcy/

*Wnioski
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr IX/54/19
Rady Gminy Strzelce
z dnia 25 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Uzasadnienie dla graficznych elementów herbu, flagi, baneru, sztandaru, pieczęci i łańcuchów: trójłucze 
złote symbolizuje Trójcę Świętą, pod której wezwaniem jest kościół parafialny w Strzelcach, naciągnięta 
kusza z bełtem nawiązuje do nazwy gminy i miejscowości Strzelce. Jednak nie jesteśmy w stanie stwierdzić 
od jakich właściwie strzelców pochodzi ta nazwa. Nie sposób wykluczyć, że była to służba o charakterze 
myśliwskim lub wojskowym. Mogła być to także służba związana wyłącznie z wytwarzaniem strzał i łuków 
(lub bełtów i kusz). Nazwa może także pochodzić od określenia osobowego człowieka związanego 
z funkcją strzelca.

Godła zostały ułożone w myśl zasady sacrum przed profanum, tzn. godło nawiązujące do wezwania 
kościoła parafialnego w Strzelcach znalazło się na miejscu zaszczytniejszym niż godło nawiązujące do 
nazwy gminy. Kuszę ze strzałą skierowano w dół, aby uniknąć wrażenia, że kusza mierzy do symbolu 
Trójcy Świętej.

Czerwona barwa tarczy herbowej może przywodzić na myśl herby książąt mazowieckich i królów Polski, 
którzy byli właścicielami Strzelec i okolic do czasów rozbiorów.

Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38) 
w art. 3 ust. 1 przewiduje, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały 
organu stanowiącego i kontrolnego danej jednostki - własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne 
symbole. Natomiast zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej 
kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu.

Herb jest graficznym znakiem określającym tożsamość społeczności lokalnej. Jako najważniejszy znak 
rozpoznawczo-własnościowy, wykorzystywany będzie m.in. podczas oficjalnych spotkań czy jako znak 
oficjalnej korespondencji. Jest znakiem rozpoznawczym, identyfikacyjnym gminy. Wizerunek barwy herbu 
stanowią podstawę dla opracowania innych symboli reprezentujących samorząd gminy – pieczęci, flagi, 
sztandaru, łańcuchów. Podejmując działania związane z ustanowieniem herbu Gminy Strzelce sięgamy do 
historii, do ważnych kart z naszej gminnej przeszłości, do konkretnych wartości duchowych, czym dajemy 
świadectwo przywiązania i lokalnego patriotyzmu.

Herb, flaga, pieczęcie, sztandar to najważniejsze, a zarazem, najbardziej zaszczytne symbole naszej 
terytorialnej wspólnoty. Samorząd komunikuje się bowiem z otoczeniem także za pomocą środków 
wizualnych. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały wydaje się 
wskazane i uzasadnione.
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