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UCHWAŁA NR XLI.229.2014
RADY GMINY BALIGRÓD
z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie nadania herbu Gminie Baligród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U.
Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji
Rada Gminy w Baligrodzie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb Gminy Baligród według opisu zawartego w § 2 i wzoru stanowiącego załącznik
nr 1 do uchwały.
§ 2. Herb Gminy Baligród stanowi zaokrąglona od dołu hiszpańska tarcza z XI wieku. Tarcza herbowa
jednopolowa. W centralnej części herbu na czerwonym polu umieszczone sąsiadująco dwa godła (figury
heraldyczne) – srebrna lilia podwójna ze złotym pierścieniem na środku. W części dolnej herbu umieszczone
drugie godło – srebrny kwiat dziewięćsił
o złotym środku. Kwiat dziewięćsił symbolizuje charakterystyczne dla gminy Baligród wartości
przyrodnicze oraz jej przynależność do najcenniejszych karpackich obszarów górskich. Srebrna lilia herbu
Baligrodu stanowi odwołanie do herbu Gozdawa,
którym Władysław Herman obdarzył rycerza Krystyna z Gozdawy za męstwo na polu walki. Owa lilia
symbolizuje niepokalane rycerstwo i odwołuje się bezpośrednio do szlacheckości Rodu Balów, którzy
ok. 1510 roku wznieśli w Baligrodzie zamek oraz kaplicę i stali się jego pierwotnymi założycielami.
§ 3. Herb o którym mowa w § 1 stanowi własność Gminy Baligród i jest znakiem prawnie chronionym
oraz może być używany wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorem graficznym
ustalonym w niniejszej uchwale.
§ 4. 1. Prawo do używania herbu na mocy niniejszej uchwały przysługuje: a. Radzie Gminy i Wójtowi,
b. Urzędowi Gminy, c. Gminnym jednostkom organizacyjnym.
2. Herb mogą używać także inne instytucje, organizacje, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne oraz
pozostałe osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, wykonujące działalność
o szczególnym znaczeniu
dla mieszkańców gminy, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy Baligród.
3. Wójt Gminy może cofnąć wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb Gminy
w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.
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§ 5. Herb może być umieszczany, używany i rozpowszechniany wyłącznie w sposób zapewniający należytą
jemu cześć, powagę i poszanowanie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baligród.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Biłas
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