
UCHWAŁA NR XXIV/185/12
RADY GMINY KRASOCIN

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania herbu i flagi Gminy Krasocin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 
(Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po zaciągnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada Gminy 
Krasocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się herb Gminy Krasocin według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.  Herb 
umieszcza się w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń należących do Gminy Krasocin oraz 
zakładów i jednostek organizacyjnych Gminy Krasocin. 

§ 2. 1. Nadaje się flagę Gminy Krasocin według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały. 

2. Flagę podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę urzędu, albo miejsc obrad 
Rady Gminy Krasocin, Urzędu Gminy Krasocin oraz zakładów i jednostek budżetowych Gminy Krasocin. 

§ 3. Herb, flaga Gminy Krasocin mogą być z zastrzeżeniem § 5 i § 7 używane wyłącznie przez organy 
Gminy Krasocin oraz jednostki tworzące administrację Gminy Krasocin. 

§ 4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Krasocin może zezwolić na używanie herbu i flagi Gminy 
Krasocin w innych okolicznościach. 

§ 5. 1. Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu, flagi Gminy Krasocin w celach komercyjnych 
wymaga zgody Wójta Gminy Krasocin. 

2. Warunkiem uzyskania zgody Wójta, o której mowa w ust. 1 jest przedstawienie projektu, na którym ma 
być umieszczony wizerunek herbu, flagi Gminy Krasocin, który musi być zgodny z niniejszą uchwałą. 

§ 6. 1. Wójt Gminy może cofnąć zgodę na używanie lub rozpowszechnianie herbu, flagi, jeżeli będą one 
używane bądź rozpowszechniania w sposób sprzeczny z ustalonymi wzorami i niniejszymi zasadami. 

2. Cofnięcie zgody przez Wójta Gminy skutkuje rozwiązaniem umów, o których mowa 
w §7 ust.3 niniejszej uchwały. 

3. Wójt Gminy wyrażając zgodę na używanie bądź rozpowszechnianie herbu, flagi zawiera w tej sprawie 
stosowaną umowę, określającą warunki używania bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu lub flagi. 

§ 7. W przypadkach używania i rozpowszechniania herbu, flagi Gminy nie ujętych w niniejszej uchwale, 
indywidualną zgodę co do konkretnych okoliczności i warunków użycia herbu i flagi w jakichkolwiek 
wersjach, formach i postaciach plastycznych, zgodnych z ustalonymi wzorami - podejmuje w każdym 
przypadku Wójt Gminy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jacek Włodarczyk
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/185/12 

Rady Gminy Krasocin 

z dnia 28.12. 2012 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/185/12 

Rady Gminy Krasocin 

z dnia 28.12. 2012 r. 
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