DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 11 marca 2015 r.
Poz. 728
UCHWAŁA NR V/16/15
RADY GMINY W OSTROWIE
z dnia 26 lutego 2015 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, pieczęci, banneru i flagi stolikowej
Gminy Ostrów oraz zasad ich użytkowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z poźn. 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 Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji, Rada Gminy w Ostrowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Ostrów zgodnie z opisem: na tarczy hiszpańskiej w polu zielonym godło
herbu Leliwa a pod nim lilia naturalna biała z liśćmi złotymi.
2. Wizerunek herbu przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Ustanawia się flagę Gminy Ostrów zgodnie z opisem: flagę stanowi prostokątny poziomy płat
tkaniny o proporcjach szerokości do wysokości 5:8 z poziomym układem pasów w proporcjach: biały 2/5; zielony - 1/5; żółty - 2/5 z centralnie umieszczonym herbem Gminy Ostrów, gdzie wysokość herbu
stanowi 3/4 wysokości flagi.
2. Wizerunek flagi przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. 1. Ustanawia się pieczęci urzędowe z herbem Gminy Ostrów, które mają kształt okrągły, średnicę
36 mm oraz majuskulny napis otokowy:
- dla pieczęci gminy: GMINA OSTRÓW
- dla pieczęci wójta: WÓJT GMINY OSTRÓW
- dla pieczęci rady: RADA GMINY OSTRÓW
- gdzie nazwa Ostrów oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi gwiazdkami.
W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowate koło, w które wpisane jest konturowe godło
Gminy Ostrów, to jest: godło herbu Leliwa a pod nim lilia naturalna.
2. Wizerunek pieczęci przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4. 1. Ustanawia się banner Gminy Ostrów, zgodnie z opisem: banner stanowi prostokątny pionowy płat
o proporcjach szerokości do wysokości 1:4 z pionowym układem pasów w proporcjach: biały - 2/5; zielony 1/5; żółty - 2/5 z centralnie umieszczonym godłem herbu Gminy Ostrów, gdzie szerokość godła stanowi
3/4 szerokości bannera, a środek godła znajduje się na wysokości 1/4 bannera mierząc od góry.
2. Wizerunek bannera przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.
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§ 5. 1. Ustanawia się flagę stolikową Gminy Ostrów, którą stanowi prostokątny pionowy płat o proporcjach
szerokości do wysokości 1:2 z pionowym układem pasów w proporcjach: biały - 2/5; zielony - 1/5; żółty 2/5 z centralnie umieszczonym godłem herbu Gminy Ostrów, gdzie szerokość godła stanowi 3/4 szerokości
flagi stolikowej, a środek godła znajduje się na wysokości 1/3 flagi mierząc od góry.
2. Wizerunek flagi stolikowej przedstawia załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 6. Symbole, o których mowa w § 1-5 uchwały, stanowią własność Gminy Ostrów i są znakami prawnie
chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
§ 7. 1. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
a) Radzie Gminy i Wójtowi,
b) Urzędowi Gminy,
c) gminnym jednostkom organizacyjnym oraz sołectwom,
d) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
2. Pieczęci Gminy Ostrów do sygnowania ważnych dokumentów używają:
a) Rada Gminy,
b) Wójt Gminy.
§ 8. . Herb i flaga Gminy Ostrów 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.
§ 9. 1. Herb oraz flaga Gminy Ostrów są umieszczane:
1) w siedzibie Urzędu Gminy, wewnątrz i na zewnątrz budynku;
2) w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Gminy,
3) w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy,
4) na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Gminy oraz na blankietach
korespondencyjnych i materiałach promujących Gminę,
5) w publikacjach oraz na oficjalnych stronach internetowych Gminy i jej jednostek organizacyjnych,
6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy,
7) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
2. Herb lub flaga mogą być używane na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych oraz
podczas innych zdarzeń o charakterze społecznym, gospodarczym lub religijnym, pod warunkiem uzyskania
zgody, chyba, że organizatorem uroczystości jest Gmina Ostrów.
3. W pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń herb i flagę umieszcza się obok insygniów
państwowych.
4. W czasie świąt narodowych flagę Gminy podnosi się obok flagi państwowej, zgodnie z zasadami
określonymi w stosownych przepisach.
5. Symboli o których mowa w ust. 1 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów
komercyjnych.
6. Zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi przez podmioty wymienione
w ust. 5 udziela Wójt.
§ 10. Flaga stolikowa może być umieszczana w salach obrad, w których odbywają się oficjalne rozmowy
wielostronne przedstawicieli organów Gminy z przedstawicielami organów innych jednostek samorządu
terytorialnego, w gabinecie Wójta, Przewodniczącego Rady oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
§ 11. Banner używa się z okazji uroczystości, świąt i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz
podczas imprez promujących gminę.
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§ 12. 1. Pieczęcie: „Rada Gminy Ostrów", „Gmina Ostrów" oraz „Wójt Gminy Ostrów” przeznaczone są
między innymi do sygnowania druków i pism okolicznościowych oraz ozdobnych, takich jak:
1) zaproszenia na uroczystości i imprezy organizowane przez Gminę,
2) dyplomy i akty nadania przyznawane przez organy Gminy,
3) pisma ze słowami uznania lub podziękowania.
2. Wizerunek pieczęci umieszcza się poniżej tekstu druku pisma w jego środkowej części.
3. O użyciu pieczęci decyduje Wójt, a w przypadku pism pochodzących od Rady Gminy, jej
Przewodniczący.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrów.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Józef Bajor
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 26 lutego 2015 r.
HERB
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 26 lutego 2015 r.
FLAGA
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/16/15
Rady Gminy w Ostrowie
z dnia 26 lutego 2015 r.
Pieczęcie: RADA GMINY OSTRÓW, GMINA OSTRÓW, WÓJT GMINY OSTRÓW

średnica rzeczywista = 36 mm
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