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UCHWAŁA NR XXXIV/261/10
RADY GMINY PANKI

z dnia 10 listopada 2010 r.

w sprawie przyjęcia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Panki 

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 oraz art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978 r. Nr 31, 
poz.130 z późn .zm.). Rada Gminy Panki u c h w a l a : 

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Panki: herb, flagę, baner i pieczęcie, mające stanowić trwałe znamiona 
tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną 
mieszkańców gminy. 

§ 2. Herb Gminy Panki wyobraża w żółtym (złotym) polu tarczy u dołu meandrująca rzeka w barwie błękitnej. 
Powyżej budowla kuźnicy w barwie czerwonej, z czarnym kołem wodnym w otworze od strony rzeki, z której 
wyłaniają się płomienie czerwone (od czoła tarczy).Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Flagę Gminy Panki stanowi płat o proporcjach 8:5 (długość do szerokości) . Od dołu 1/6 strefy żółtej, 1/6 
strefy błękitnej, 4/6 strefy żółtej. Na niej w centrum element godła herbowego w postaci budowli kuźnicy- 
czerwonej, zwieńczonej czerwonym płomieniem, z czarnym kołem wodnym. Wzór graficzny flagi stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Baner Gminy Panki stanowi płat o proporcjach 3:1 (wysokość do szerokości). Na nim od dołu 2/6 strefy 
żółtej, 1/6 strefy błękitnej, 3/6 strefy żółtej. Na niej, ponad strefą błękitną, wyobrażenie elementu godła herbowego 
w postaci budowli kuźnicy- czerwonej, zwieńczonej czerwonym płomieniem, z czarnym kołem wodnym.Wzór 
graficzny baneru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Ustanawia się trzy wzory pieczęci Gminy Panki: pieczęć ogólnogminną, pieczęć wójta i pieczęć rady. 

1. Pieczęć ogólnogminną, okrągłą o średnicy 36 mm, przedstawia w polu pieczętnym godło herbowe Gminy 
Panki. W otoku napis majuskulny : GMINA PANKI. Wyrazy rozdzielają dwa krzyżyki kawalerskie. 

2. Pieczęć wójta, o średnicy 36 mm, przedstawia w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Panki. W otoku 
napis majuskulny: WÓJT GMINY PANKI. Napis rozpoczyna i kończy (u góry) krzyżyk kawalerski. 

3. Pieczęć rady o średnicy 36 mm przedstawia w polu pieczętnym godło herbowe Gminy Panki. W otoku napis 
majuskulny: RADA GMINY PANKI. Napis rozpoczyna i kończy krzyżyk kawalerski. 

4. Graficzne wzory pieczęci opisanych w punktach 1 – 3 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Herb, flaga lub baner gminy umieszczane będą w sali obrad Rady Gminy,w pomieszczeniach Urzędu 
Gminy oraz innych budynkach gminnych. 

2. Herb, flaga i baner eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania 
oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Rady Gminy. 

3. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych przewodniczącego rady oraz wójta. 

§ 7. Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych i reklamowych 
wyłącznie za zgodą Rady Gminy Panki lub upoważnionych przez nią organów. 

§ 8. W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Panki może być wprowadzone na inne pieczęcie instytucji 
samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Panki. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Przewodniczący Rady Gminy 
Panki 

mgr inż. Dominik Mirek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/261/10

Rady Gminy Panki

z dnia 10 listopada 2010 r.

Zalacznik1.pdf

HERB GMINY PANKI 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/261/10

Rady Gminy Panki

z dnia 10 listopada 2010 r.

Zalacznik2.pdf

FLAGA GMINY PANKI 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/261/10

Rady Gminy Panki

z dnia 10 listopada 2010 r.

Zalacznik3.pdf

BANER GMINY PANKI 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/261/10

Rady Gminy Panki

z dnia 10 listopada 2010 r.

Zalacznik4.pdf

PIECZĘĆ GMINY PANKI 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/261/10

Rady Gminy Panki

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
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z dnia 10 listopada 2010 r.

Zalacznik5.pdf

PIECZĘĆ RADY GMINY PANKI 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/261/10

Rady Gminy Panki

z dnia 10 listopada 2010 r.

Zalacznik6.pdf

PIECZĘĆ WÓJTA GMINY PANKI 

Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf

