
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/282/2013 

RADY GMINY TWORÓG 

z dnia 27 maja 2013 r. 

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Tworóg 

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 z późn. zm.) 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.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.09.2012 r.  

Rada Gminy w Tworogu  

uchwala:  

§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Tworóg: herb i flagę, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości 

wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców 

gminy.  

§ 2. 1. Herbem Gminy Tworóg ustanawia się historyczny herb, który był stosowany od 1932 roku. Herb 

umieszczony jest na tarczy późnogotyckiej tzw. „hiszpańskiej”. Składa się on z dwóch symboli: zamku oraz 

dwóch skrzyżowanych młotków ponad nim. Zgodnie z pierwotną kolorystyką, pozostawiono młotki z białym 

wypełnieniem. Skrzyżowane młotki symbolizują występowanie w przeszłości na terenie Gminy Tworóg 

licznych kopalni odkrywkowych rud żelaza. Budynek przedstawia zamek tutejszego właściciela dóbr 

tworogowskich.  

2. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Flagę Gminy Tworóg stanowi płat o proporcjach 8:5 (długość do szerokości ), od góry w 3/5 

wysokości zielony, kolejno w 1/5 żółty oraz niebieski. Kolor zielony zastosowano ponieważ w gminie Tworóg 

znaczną część zajmują lasy. Z kolei kolory żółty i niebieski to barwy śląska. Na środku flagi umieszczono herb.  

2. Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 2  do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Herb i flaga Gminy Tworóg umieszczane będą w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach 

Urzędu Gminy Tworóg oraz innych budynkach gminnych.  

2. Herb i flaga 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 drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Gminy oraz Wójta. 

§ 5. Herb Gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych 

i reklamowych wyłącznie za zgodą Wójta Gminy.  

§ 6. Herb Gminy Tworóg może być wprowadzony na inne pieczęcie instytucji samorządowych tylko 

w trybie odrębnej uchwały.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 czerwca 2013 r.

Poz. 4097



§ 8. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/282/2013 

Rady Gminy Tworóg 

z dnia 27 maja 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/282/2013 

Rady Gminy Tworóg 

z dnia 27 maja 2013 r. 
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