
UCHWAŁA NR XXIII/227/2016
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 17 maja 2016 r.

w sprawie : zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału  Gminy Swarzędz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. Nr 1515, ze zm.) oraz §  5 Statutu Gminy 
Swarzędz, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr 
XVIII/125/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy 
Swarzędz, ( tekst jednolity ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 5015 ) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. 
1. Ustala się zasady używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału  Gminy Swarzędz, których 

wzory określone zostały w załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do Statutu Gminy Swarzędz, przyjętego 
uchwałą Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XVIII/125/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Swarzędz, ( tekst jednolity ogłoszony w Dz. Urz. 
Woj. Wlkp z 2015 r. poz 5015 ).

2. Herb, flaga pieczęć i hejnał Gminy Swarzędz mogą być używane wyłącznie w sposób 
zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobre 
obyczaje, prestiż i interes gminy.

3. Herb, flaga, pieczęć i hejnał Gminy Swarzędz stanowią własność gminy i podlegają 
ochronie prawnej.

4. Herb, flaga i pieczęć mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach 
zgodnych ze wzorcem graficznym ustalonym w uchwale, o której mowa w ust.1.

5. Dopuszcza się stosowanie jednobarwnej lub wielobarwnej stylizacji herbu w postaci 
płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych.

§ 2. 
1. Prawo do używania herbu, pieczęci i hejnału Gminy Swarzędz  przysługuje organom 

gminy, jednostkom organizacyjnym gminy i jednostkom pomocniczym do celów związanych z 
realizacją zadań statutowych.

2. Herb Gminy Swarzędz  przeznaczony jest do celów reprezentacyjnych gminy i może być 
umieszczany na:
1) budynkach stanowiących siedzibę władz gminy oraz w pomieszczeniach tychże siedzib,
2) budynkach lub w pomieszczeniach jednostek organizacyjnych gminy,
3) miejscach odbywania się uroczystości gminnych oraz w innych miejscach, za zgodą 

Burmistrza,
4) tablicach przy drogach publicznych - wjazdowych na teren Gminy Swarzędz,
5) tablicach informacyjnych, tablicach z nazwami miejscowości, ulic, placów itp.,
6) tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze gminy,
7) drukach urzędowych organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
8) stronach internetowych gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
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9) w publikacjach i biuletynach samorządowych,
10) materiałach informacyjnych i promocyjnych gminy oraz na innych materiałach, za zgodą 

Burmistrza.
3. Flaga może być wywieszana ( podnoszona) przed budynkiem stanowiącym siedzibę 

władz gminy, jednostek organizacyjnych gminy, na innych obiektach gminnych, w miejscach 
publicznych oraz przez mieszkańców, przedsiębiorstwa, firmy, instytucje które prowadzą 
działalność na terenie Gminy Swarzędz, samodzielnie lub łącznie z flagą państwową,  z okazji 
uroczystości lokalnych i świąt narodowych dla podkreślenia ich podniosłego charakteru, bez 
potrzeby uzyskania zgody Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz, jednakże z należytym 
poszanowaniem.
1) Flaga może być używana z innych okazji oraz w innym celu niż wskazana w ust.3 za zgodą 

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz.
2) Flaga może być umieszczana także wewnątrz budynków, w których odbywają się 

uroczystości.
4. Pieczęcią Gminy Swarzędz mogą być sygnowane dokumenty urzędowe, zgodnie

z odrębnymi przepisami.
1) Pieczęcią mogą być sygnowane także druki i pisma okolicznościowe m. in. takie jak :

a) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez organy Gminy Swarzędz,
b) dyplomy honorowe i zwykłe przyznawane przez organy Gminy Swarzędz,
c) pisma ze słowami uznania lub podziękowania.

2) Odcisk pieczęci umieszcza się poniżej tekstu dokumentu, druku, pisma okolicznościowego 
lub ozdobnego.
5. Hejnał Gminy Swarzędz może być używany przez organy gminy oraz jednostki 

organizacyjne Gminy Swarzędz.
1) Hejnał może być publicznie odtwarzany lub wykonywany :

a) na początku uroczystości gminnych oraz świąt i rocznic państwowych,
b) w budynkach, pomieszczeniach i salach posiedzeń organów Gminy Swarzędz oraz w jej 

jednostkach organizacyjnych,
2) Hejnał może być używany w innych miejscach za zgodą Burmistrza Miasta  i Gminy 

Swarzędz wyrażoną w odpowiedzi na pisemny wniosek.
3) zwyczajowo hejnał jest odtwarzany z wieży Ratusza, codziennie o godzinie 12.00.
4) Hejnał Gminy Swarzędz nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych przez 

podmioty biorące w nich udział ( komitety wybiorcze ugrupowań, stowarzyszenia społeczne, 
fundacje, partie polityczne oraz przez kandydatów niezależnych ) bez względu na rodzaj 
wyborów - powszechnych, czy lokalnych.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości
Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu Gminy, a § 5 Statutu Gminy
Swarzędz stanowi, że „Zasady posługiwania się herbem, flagą, pieczęcią i hejnałem Gminy
określa Rada Miejska w odrębnej uchwale."

Ze względu na to, że dotychczas nie zostały określone zasady posługiwania się symbolami
gminy niezbędne jest podjęcie powyższej uchwały, która w sposób jednoznaczny określa
zasady i warunki ich używania.
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