Zał. Nr 5 do protokołu
z XXXII Sesji Rady Gminy Budzyń
z dnia 7.11.2017 r.
U C H W A Ł A Nr XXXII/ 255 /2017
RADY GMINY BUDZYŃ
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektów: herbu, flagi i pieczęci Gminy Budzyń.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. z 2016 r., poz. 38) Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się projekt symboli Gminy Budzyń: herbu, flagi i pieczęci, które mają
stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną,
kulturową i społeczno–ekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herb Gminy Budzyń: W tarczy herbowej dwudzielnym w słup. W polu pierwszym,
czerwonym połuorzeł biały w prawo z koroną złotą na głowie i takimiż dziobem i pazurami. W
polu drugim białym i pierwszym klucz w pas piórem w prawo i na dół czarny. Uchwyt klucza w
polu drugim, pióro klucza poniżej skrzydła połuorła w polu pierwszym.
2. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagę Gminy Budzyń stanowi poziomy płat materii o proporcji boków 5 : 8,
umieszczony krótszym bokiem do drzewca, składający się z dwóch pionowych pasów (stref):
lewego białego, o szerokości 1/2 płata, i prawego czerwonego, o szerokości 1/2 płata. Na środku,
centralnie umieszczony jest herb Gminy Budzyń.
2. Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustanawia się pieczęcie urzędowe z godłem gminy i majuskułowym napisem
otokowym: GMINA BUDZYŃ, drugą z napisem WÓJT GMINY BUDZYŃ oraz trzecią z napisem
RADA GMINY BUDZYŃ. Napisy rozdzielone są za pomocą sześciopromiennych, ażurowych
gwiazdek. Typ czcionki – Times New Roman CE. Otok zewnętrzny pojedynczy, ciągły; otok
wewnętrzny pojedynczy, ciągły. Średnica wszystkich trzech pieczęci wynosi 36 mm.
2. Graficzny wzór pieczęci stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ekspertyzę historyczno–heraldyczną stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. Przyjęte projekty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Heraldyczną MSWiA.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XV/112/2000 Rady Gminy Budzyń z dnia 14 września 2000 r.
w sprawie przyjęcia projektu flagi gminy Budzyń.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U.
z 2016 r., poz. 38) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały organu
stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.
Stosownie do zasad określonych w/w ustawą wzory symboli są ustanawiane w zgodzie z zasadami
heraldyki, weksylologii oraz miejscową tradycją historyczną i wymagają zaopiniowania przez
ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Organem opiniodawczo – doradczym w tych
sprawach jest Komisja Heraldyczna, która opiniuje wzory insygniów i symboli.
Przedmiotowa uchwała pozwala na uregulowanie w/w kwestii zgodnie z obowiązującymi
normami prawnymi.

