
U C H W A Ł A   NR  28 / 243 / 06                                               
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 22 czerwca  2006 r.

w sprawie ustanowienia herbu miasta i gminy, flagi i pieczęci  oraz form i sposobu ich  używania. 

                     Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 13 ,art. 40 ust.1 oraz art. 41 ust.1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o
samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  z  późn. zmianami) ,  art. 3 ust.1  ustawy  z dnia 21 grudnia
1978 r.  o  odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31,poz.130 z  późn. zmianami ) oraz art.16c ustawy  z dnia 31 stycznia
1980r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej polskiej oraz o pieczęciach państwowych ( Dz. U. z 2005r. Nr 235,
poz.2000) Rada  Miejska  uchwala  co  następuje: 

§ 1.
1.Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektów  herbu,

flagi i pieczęci Miasta i Gminy Małogoszcz ustanawia się:
1/ Herb miasta i gminy ,
2/ Flagę miasta i gminy ,
3/ Pieczęć miasta i gminy .

§ 2.
 1.Herbem miasta i gminy jest wizerunek złotego krzyża jagiellońskiego  w  czerwonym polu –stanowiący

załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.
 2.Flagę  miasta  i  gminy  przedstawia  czerwony  płat,  na  którym  jest  złoty  krzyż  jagielloński  pośrodku

(stosunek szerokości do długości płata flagi 5:8)- stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 3.Pieczęć miasta i gminy jest to pieczęć okrągła w polu napieczętnym godło herbowe- krzyż jagielloński.

Legenda  napieczętna   +MIASTO i  GMINA MAŁOGOSZCZ  stanowiąca załącznik  Nr  3 do niniejszej
uchwały.

§ 3.
1.Herb  miasta i gminy umieszczany jest w sali obrad Rady Miejskiej, w pomieszczeniach  Urzędu Miasta i

Gminy  oraz budynkach gminnych.
2.Herb miasta i gminy jest wywieszany z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania

oraz umieszczany w innych miejscach za zgodą Rady.
3.Herb miasta i gminy umieszczany jest na drukach urzędowych Rady Miejskiej i Burmistrza .

§ 4.
1.Flaga jest wywieszana na  budynku będącym siedzibą Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy w czasie

obrad Rady Miejskiej  oraz w czasie uroczystości gminnych i państwowych.
2.W miejscach publicznych flaga jest wywieszana w czasie uroczystości gminnych i państwowych.
3.Flaga może być wywieszana także na budynkach instytucji  gminnych, organizacji  pożytku publicznego

oraz stowarzyszeń w czasie ich uroczystości oraz uroczystości gminnych .
§ 5.

Pieczęć Miasta i Gminy może być umieszczana na dokumentach  urzędowych z wyjątkiem  dokumentów
urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.

§ 6.
Herb,  flaga jak  i  pieczęć może być używana do celów reklamowych i  handlowych tylko za zgodą Rady
Miejskiej.

§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 8.
Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący  Rady Miejskiej

     Henryk  Nowakowski



                                                                                        
                                                                                        

                  Załącznik Nr 1
      do Uchwały Nr 28/243/06
      Rady Miejskiej w Małogoszczu
       z dnia 22 czerwca 2006 r.
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                do Uchwały Nr 28/243/06
                Rady Miejskiej w Małogoszczu
                z dnia 22 czerwca 2006 r.

                                                     



 Załącznik Nr 3      
 do Uchwały Nr 28/243/06
 Rady Miejskiej w Małogoszczu
 z dnia 22 czerwca 2006 r.

 


