
UCHWAŁA Nr 59/VI/07

RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 09 lipca 2007r

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Czernice Borowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 

grudnia 1978r.       o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 ze zmianami) 

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się herb, flagę i pieczęcie Gminy Czernice Borowe.

§ 2.

1. Herb Gminy przedstawia w czerwonym polu postać zakonnika Świętego Stanisława Kostki 

w  czarnej sutannie, zwróconą lekko w prawą stronę, z rękoma złożonymi na piersi. Przez 

lewą dłoń przewieszony jest różaniec koloru złotego z widocznym krzyżem. Wokół głowy 

umieszczona jest złota aureola pełna. Po obydwu stronach postaci znajdują się białe lilie 

na łodygach w naturalnej barwie zieleni. Skraj tarczy herbowej jest koloru czarnego.

2. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3.

1. Flagą Gminy jest płat tkaniny w kolorze złotym, w kształcie prostokąta, w którym stosunek 

szerokości do długości wynosi 1:1,8. W części przydrzewcowej pośrodku umieszczony jest 

herb Gminy. Stosunek wysokości herbu do szerokości płata tkaniny flagi wynosi 0,5:1.

2. Wzór flagi określa załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 4.

1. Pieczęcie Gminy mają średnicę po 35 mm, zawierają pośrodku herb Gminy.

2. Wzór pieczęci określa załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5.



Herb, flaga i pieczęcie Gminy stanowią własność Gminy i podlegają ochronie prawnej.

§ 6.

Herb, flaga i pieczęcie Gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im 

należytą cześć, szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą przepisami prawa dla insygniów 

organów władzy publicznej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.


