
 

Uchwała Nr XXVII/260/09 

Rady Gminy Stegna  

z dnia 22 maja 2009r.  

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/329/98 Rady Gminy Stegna z dnia 8 czerwca 1998r 

ustanowienia znaków Gminy oraz przyjęcia regulaminu w sprawie zasad używania herbu, 

flagi i pieczęci Gminy Stegna  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  

  

Rada Gminy Stegna uchwala co następuje:  

 

                                                                      § 1 

 

W uchwale Nr XLVI/329/98 Rady Gminy Stegna z dnia 8 czerwca 1998r. w sprawie  

ustanowienia znaków Gminy zmienia się   treść § 5 i § 6, które otrzymują następujące 

brzmienie: 

„§ 5.  

1. Herb, flaga i pieczęć stanowią własność Gminy Stegna i podlegają ochronie prawnej. 

 

2. Herb, flaga i pieczęć Gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający 

im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla 

insygniów władzy.  

 

  § 6.Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Stegna określa regulamin.” 

 

                                                                      § 2.  

 

Przyjmuje się regulamin w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

                                                                       § 4 

 

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

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady 

                                                                                                  Danuta Mrówka 

 

           



 

Załącznik  

do uchwały Nr 

XXVII/260/09  

Rady Gminy Stegna  

z dnia 22 maja 2009r. 

 

Regulamin 

w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci 

Gminy Stegna.  
 

§ 1  

 
 

1. Herb Gminy Stegna 

1) jest eksponowany  

a) w sali obrad Rady Gminy Stegna  

b) na pieczęciach, emblematach, drukach urzędowych,  

c) na proporczykach gabinetowych w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy 

d) samochodach służbowych,  

e) na stronach internetowych,  

f) na wizytówkach radnych, kierownictwa Urzędu Gminy,  

g) na legitymacjach służbowych pracowników Urzędu Gminy 

2) może być eksponowany w pomieszczeniach:  

a) Urzędu Gminy Stegna, 

b) jednostek organizacyjnych Gminy Stegna, placówek oświatowych  

mający na budynkach administracji samorządowej, siedzibę na terenie Gminy 

Stegna, 

3) może być używany w okolicznościowych, uroczystych dniach sygnowanych przez 

Radę Gminy oraz Wójta Gminy Stegna,  

4) może być umieszczany, za zgodą Wójta Gminy, na płatach chorągwi organizacji 

kulturalnych, oświatowych, społecznych, spółdzielczych oraz sportowych mających 

siedzibę na terenie Gminy Stegna,  

5) może być używany w materiałach promocyjnych dotyczących Gminy Stegna,  

6) może być umieszczany w winiecie druków informacyjnych Urzędu Gminy w Stegnie 

oraz jednostek organizacyjnych Gminy Stegna,  

7) może być umieszczany do oznakowania pojazdów stanowiących własność Gminy i 

Ochotniczych Straży Pożarnych,  

8) za zgodą Wójta Gminy Stegna może być eksponowany na wolnej przestrzeni, na 

budynkach lub w pomieszczeniach:  

a) podczas świąt i uroczystości państwowych, w czasie innych niż państwowe 

uroczystości gminne,  

b) w czasie ważnych wydarzeń w życiu Gminy Stegna. 

 

2. Zgoda Wójta na używanie herbu może być udzielona na czas oznaczony lub nieozna-

czony, przy czym może wskazywać przy tym warunki i wprowadzać odpowiednie 

ograniczenia w korzystaniu z herbu.  

3. Używanie herbu Gminy przez inne podmioty niż wymienione w § 1 ust.1 w celach 

reklamowych lub zamieszczanie w znaku towarowym (usługowym) dla celów komercyj-

nych jest odpłatne i wymaga zgody Wójta.  



4. Zasady odpłatności strony określają w drodze umowy cywilnoprawnej ze szczególnym 

uwzględnieniem warunków używania wizerunku herbu w imię dobrych obyczajów 

i prestiżu Gminy.  

5. Wójt nie wyraża zgody na używanie herbu według wzoru innego niż określony 

w uchwale Rady Gminy Stegna Nr XLVI/329/09 z dnia 8 czerwca 1998r. Dopuszcza się 

używanie herbu w formie niebarwnej grafiki i rozjaśnionej używanej jako tło. 

6. Wójt może cofnąć zgodę na korzystanie z herbu, jeżeli zainteresowany używa herbu 

niezgodnie z przeznaczeniem, z narażeniem interesów i wizerunku Gminy Stegna lub z 

naruszeniem dobrych obyczajów.  

7. Herb Gminy może być używany z nazwą siedziby Gminy Stegna umieszczoną nad  

herbem.    

                                   

§ 2 

 

1. Flaga Gminy Stegna może być: 

a) podnoszona na maszcie,  

b) mocowana na drzewcu,  

c) umieszczona (rozpinana) na ścianie,  

d) umieszczana w postaci proporczyka gabinetowego,  

 

2. Maszt do podnoszenia flagi może być ustawiany:  

a) przed i na budynku Urzędu Gminy Stegna,  

b) na wolnej przestrzeni na terenie Gminy Stegna,  

c) przed budynkami, w których mają siedzibę jednostki organizacyjne Gminy  

Stegna, firmy, stowarzyszenia, organizacje społeczne i religijne,  

d) przed budynkami mieszkalnymi.  

 

§ 3 

 

1. Flaga Gminy Stegna podnoszona na maszcie bądź mocowana do drzewca flagowego 

może być używana : 

a) w czasie świąt i uroczystości państwowych organizowanych na terenie Gminy,  

b) w czasie innych niż państwowe uroczystości i imprez organizowanych przez 

władze Gminy Stegna,  

c) w czasie zawodów sportowych 

2. W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne należy flagę opuścić do 

połowy wysokości masztu. Jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnym należy 

przewiązać ją czarną wstęgą. 

3. Flaga Gminy Stegna eksponowana jednocześnie z flagą państwową RP lub flagą  

o polskich barwach narodowych powinna być – w przypadku podnoszenia na dwóch 

sąsiadujących masztach – podniesiona na maszcie po lewej stronie masztu z flagą 

państwową RP lub z flagą o polskich barwach narodowych, z punktu widzenia 

patrzącego.  

4. W przypadku wywieszenia kilku różnych flag należy kierować się następującymi 

zasadami: 

1) zgodnie z hierarchią kolejność musi być następująca: 

- flaga państwowa 

- flaga województwa 

- flaga powiatu 

- flaga miasta 



- flagi gmin 

- flagi służbowe ( np. policji, straży pożarnej) 

- inne flagi ( np. szkół, klubów sportowych) 

2) w przypadku flag równorzędnych umieszcza się je wg kolejności alfabetycznej, 

 z zastrzeżeniem pkt. 3) 

3) wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii, pierwszeństwo ma zawsze 

flaga gospodarza. 

 

§ 4 

1. Flaga może być używana wyłącznie w formie i proporcjach określonych w Uchwale 

Nr XLVI/329/98 Rady Gminy Stegna z dnia 8 czerwca 1998r. 

2. Podniesiona flaga musi mieć czytelne barwy i godło, nie może być brudna, pomięta 

 i postrzępiona. Flagę zużytą należy spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej 

zniszczenia. 

                                                                        § 5 

Flaga herbowa wywieszana jest:  

a) w czasie obrad (sesji) Rady Gminy Stegna, na budynku lub przed budynkiem,  

w którym odbywają się obrady,  

b) w czasie uroczystości gminnych na budynku lub przed budynkiem Urzędu Gminy 

obok flagi gminnej podniesione na odrębnych masztach. 

 

§ 6 

1. Pieczęć Gminy Stegna: 

1) Pieczęć może być używana jako urzędowa pieczęć Gminy. 

2) Odcisk pieczęci z herbem nie może być umieszczany na dokumentach urzędowych 

 w sprawach z zakresu administracji rządowej. 

3) Dysponentem pieczęci urzędowej z godłem herbu Gminy Stegna jest Urząd Gminy  

w Stegnie. 

4) W posiadaniu dysponenta pieczęci urzędowej mogą znajdować się tłoki pieczętne do 

odciskania w tuszu, tłoki pieczętne do odciskania w materiale, plastycznym (wosk, 

lak) oraz tłoki pieczętne do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze. 

5) Pieczęcie urzędowe z godłem herbu mogą być odciskane w tuszu o kolorze 

czerwonym, laku o kolorze czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku 

o barwie naturalnej. 

6) Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną  

w wosku lub laku umieszczoną w metalowej lub drewnianej puszcze, przywieszonej 

do dokumentu na sznurach o barwach Gminy. 

2. Używanie pieczęci urzędowej z godłem herbu nie może pozostawać w sprzeczności  

z powszechnie obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa. 

3. Pieczęć może być używana wyłącznie w formie określonej w Uchwale Nr XLVI/329/98 

Rady Gminy Stegna z dnia 8 czerwca 1998r. 

 

§ 7 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem – stanowisko podejmuje Wójt 

Gminy Stegna,  

 

 

                                                                                          

                                                                                             


