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UCHWAŁA NR XXX/207/10
RADY GMINY KRUSZYNA

z dnia 12 listopada 2010 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Kruszyna 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. 
z 2001 r Nr 142, poz 1591 ze zmianami/ oraz art. 3 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1987 roku 
o odznakach i mundurach /Dz.U. Nr 31 poz 130 ze zmianami/ po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 4.11.2010 roku DAP/78-33/07/10GL Rada Gminy Kruszyna 
uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się symbole gminy Kruszyna : herb, flagę, pieczęcie symbolizujące więzi kulturowe, 
społeczne i historyczne mieszkańców gminy. 

§ 2. Herb gminy Kruszyna przedstawia w polu srebrnym krzew kruszyny o czarnym pniu i gałęziach, 
liściach zielonych, pod czarnym łbem dzika o złotych szablach i oku. 

§ 3. Flaga gminy Kruszyna ma postać płata o proporcjach 5:8 /szerokość do długości/ w kolorze 
zielonym. Pośrodku płata wyobrażenie godła herbowego w kształcie i barwach jak wyżej. 

§ 4. Ustanawia się zarazem wzory pieczęci władz Gminy Kruszyna w tym: 

a) Pieczęć ogólno gminną, okrągłą o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie godła herbowego 
gminy, natomiast w otoku napis: GMINA KRUSZYNA 

b) Pieczęć wójtowską, okrągła, o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie godła herbowego gminy, 
natomiast w otoku napis: WÓJT GMINY KRUSZYNA 

c) Pieczęć Rady Gminy, okrągłą, o średnicy 36 mm, w której polu wyobrażenie godła herbowego gminy, 
natomiast w otoku napis: RADA GMINY KRUSZYNY 

§ 5. Wzory herbu, flagi i pieczęci zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały (dokumentacja 
plastyczna). 

§ 6. 1. Herb, flaga i pieczęcie gminy Kruszyna stanowią własność Gminy, podlegają ochronie jako jej 
dobra osobiste 

2. Herb, flaga i pieczęcie gminy Kruszyna są zewnętrznymi znakami reprezentacyjnymi 
symbolizującymi Gminę 

3. Zabrania się używania herbu, flagi i pieczęci gminy Kruszyna dla działalności sprzecznej 
z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami 

4. Herb, flagę należy eksponować w sposób estetyczny oraz zapewniający poszanowanie ich czci 

5. Prawo używania herbu, flagi i pieczęci gminy Kruszyna przysługuje organom i jednostkom 
organizacyjnym gminy Kruszyna 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna. 

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