Uchwała Nr XIX/88/2004
RADY GMINY ZABRODZIE
z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy oraz zasad ich używania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr142, poz. 1591 z późn, zm.) i art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach
i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji Rada Gminy Zabrodzie uchwala, co następuje:
§ 1.1. Ustawia się herb Gminy Zabrodzie.
2. Herb Gminy Zabrodzie przedstawia w polu czerwonym po prawej krzyż srebrny (biały) w słup opleciony
gałęzią cierniową czarną, po lewej pióro srebrne (białe) w słup, pod nimi rzeka falista srebrna (biała) w pas –
(załącznik Nr 1).
§ 2.1. Herb Gminy umieszczony jest w Sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na
budynkach gminnych.
2. Herb Gminy jest wywieszany z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz
umieszczany w innych miejscach za zgodą Rady.
3. Herb Gminy umieszczany jest na drukach urzędowych przewodniczącego Rady, Rady Gminy Wójta.
§ 3. 1. Ustanawia się flagę Gminy.
2. Opis flagi: na płacie czerwonym przy drzewcu krzyż srebrny (biały) w słup i pióro srebrne (białe) w słup,
pod nimi przez szerokość płata rzeka falista srebrna (biała) w pas – (załącznik Nr 2)
§ 4.1. Flaga Gminy jest wywieszana na budynku Urzędu Gminy w czasie obrad Rady Gminy oraz w czasie
uroczystości gminnych i państwowych.
2. Flagę Gminy wywiesza się na budynku Urzędu Gminy podczas oficjalnej wizyty wojewody, premiera
rządu RP, marszałka Sejmu lub Senatu RP, prezydenta RP.
§ 5. Użycie znaków heraldycznych Gminy przez instytucje nie będące jednostkami gminnymi, zwłaszcza w
celach handlowych i reklamowych, może nastąpić tylko za zgodą Rady Gminy i na warunkach przez nią
określonych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie n14 dni od dnia ogłoszenia.
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