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UCHWAŁA Nr XLII/212/14
RADY GMINY w KSIĄŻKACH
z dnia 29 stycznia 2014 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Książki oraz zasad ich stosowania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r.
poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz.U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 123, poz. 1353, z 2009 r. Nr 92, poz. 753) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji
i Cyfryzacji uchwala się, co następuje:
§ 1.1. Ustanawia się herb Gminy Książki, którego wzór graficzny stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Herb Gminy Książki stanowi - w polu czerwonym snopek zboża ozdobnie upięty złoty (uszczerbione
godło Wazów). W podstawie tarczy fala srebrna (biała).
§ 2.1. Ustanawia się flagę Gminy Książki , której wzór graficzny stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Flagę Gminy Książki stanowi - poziomy płat materii o proporcji boków 5:8, umieszczony krótszym
bokiem do drzewca, o barwie czerwonej z klinem srebrnym (białym). Na środku klina srebrnego (białego)
umieszczony jest herb Gminy Książki.
§ 3.1. Ustanawia się pieczęcie urzędowe Gminy Książki, Wójta Gminy Książki i Rady Gminy Książki,
których wzory graficzne stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pieczęć Gminy Książki zawiera herb Gminy i majuskułowy napis otokowy: GMINA KSIĄŻKI. Napisy
są rozdzielone za pomocą ażurowych sześcioramiennych gwiazdek. Typ czcionki – Times New Roman CE.
Otok zewnętrzny ciągły i otok wewnętrzny ciągły. Średnica pieczęci wynosi 36 mm.
3. Pieczęć Wójta Gminy Książki zawiera herb Gminy i majuskułowy napis otokowy: WÓJT GMINY
KSIĄŻKI. Napisy są rozdzielone za pomocą ażurowych sześcioramiennych gwiazdek. Typ czcionki – Times
New Roman CE. Otok zewnętrzny ciągły i otok wewnętrzny ciągły. Średnica pieczęci wynosi 36 mm.
4. Pieczęć Rady Gminy Książki zawiera herb Gminy i majuskułowy napis otokowy: RADA GMINY
KSIĄŻKI. Napisy są rozdzielone za pomocą ażurowych sześcioramiennych gwiazdek. Typ czcionki – Times
New Roman CE. Otok zewnętrzny ciągły i otok wewnętrzny ciągły. Średnica pieczęci wynosi 36 mm.
§ 4. Symbole, o których mowa w § 1-3 uchwały, stanowią własność Gminy Książki i są znakami prawnie
chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
§ 5.1. Pieczęci Gminy Książki do sygnowania ważnych dokumentów używają:
1) Rada Gminy;
2) Wójt;
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3) Urząd Gminy.
2. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
1) Radzie Gminy i Wójtowi;
2) Urzędowi Gminy;
3) gminnym jednostkom organizacyjnym;
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
§ 6.1. Herb i flagę Gminy Książki umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami
stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.
2. Symbole, o których mowa w ust. 1, mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt
i rocznic gminnych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Gminę.
3. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Gminy i Wójta oraz na stronach
internetowych, których administratorem jest Urząd Gminy.
§ 7.1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy i gminne jednostki organizacyjne oraz
sołectwa do celów promocji Gminy Książki.
2. Symboli, o których mowa w ust. 1, mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów
komercyjnych.
3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez
podmioty wymienione w ust. 2, udziela Wójt Gminy. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna
umowa.
§ 8.1. Herb i flaga Gminy Książki mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie
w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.
2. Wójt może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający wykorzystuje te symbole w sposób
nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy, lub naraża na szkodę
interes Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Anna Turbak
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/212/14
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/212/14
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/212/14
Rady Gminy w Książkach
z dnia 29 stycznia 2014 r.

