
UCHWAŁA NR XXXIV.190.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 2 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia herbu, flagi, banneru,  flagi stolikowej, pieczęci, sztandaru oraz łańcuchów 
Gminy Golub-Dobrzyń oraz zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446  z późn. zm. 1)) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz. U. z 2016 r.poz. 38) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się symbole i insygnia Gminy Golub-Dobrzyń: herb, flagę, banner, flagę stolikową, 
pieczęcie, łańcuchy i sztandar mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, 
symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców gminy.

§ 2. 1. Herb Gminy Golub-Dobrzyń wyobraża  w polu czerwonym pas falisty srebrny (biały), nad nim 
korona złota (żółta), a pod nim korona złota (żółta) odwrócona w pionie. 

2. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagę Gminy Golub-Dobrzyń stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach 5:8 pośrodku 

którego umieszczono pas falisty biały szerokości 1/5 szerokości płata, nad nim widnieje korona żółta 
z czerwonymi kamieniami, a pod nim jest taka sama korona odwrócona w pionie.

2. Wzór graficzny flagi Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Banner Gminy Golub-Dobrzyń to prostokątny płat materiału o proporcji 1:4, będący pionowym 

odwzorowaniem flagi. 
2. Wzór graficzny banneru Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1.  Flaga stolikowa Gminy Golub-Dobrzyń to prostokątny płat materiału o proporcji 1:2, będący 

pionowym odwzorowaniem flagi. Flaga mocowana jest do poprzeczki umieszczonej na stojaku.
2. Wzór graficzny flagi stolikowej Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1.  Ustanawia się pieczęć Gminy Golub-Dobrzyń.
2. Pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, z godłem herbu Gminy w części centralnej , a w otoku napis 

GMINA GOLUB-DOBRZYŃ rozdzielony ażurowymi gwiazdkami sześciopromiennymi.
3. Wzór graficzny pieczęci Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1.  Ustanawia się pieczęć Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
2. Pieczęć Rady Gminy Golub-Dobrzyń jest okrągła o średnicy 36 mm, z godłem herbu Gminy 

w części centralnej, a w otoku napis RADA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ rozdzielony ażurowymi 
gwiazdkami sześciopromiennymi.

3. Wzór graficzny pieczęci Rady Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1.  Ustanawia się pieczęć Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
2. Pieczęć Wójta Gminy Golub-Dobrzyń jest okrągła o średnicy 36 mm ma w polu herb gminy, a w 

otoku napis WÓJT GMINY GOLUB-DOBRZYŃ rozdzielony ażurowymi gwiazdkami sześciopromiennymi.
3. Wzór graficzny pieczęci Wójta Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9. 1.  Ustanawia się łańcuch Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
2. Łańcuch Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ma ogniwa złociste i taki sam kartusz, na którym jest 

emaliowany herb Gminy.
3. Wzór graficzny łańcucha Wójta Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 8 do niniejszej 

uchwały.
§ 10. 1. Ustanawia się łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
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2. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Golub-Dobrzyń ma ogniwa srebrzyste i taki sam kartusz, 
na którym jest emaliowany herb Gminy.

3. Wzór graficzny łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 
9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1.  Ustanawia się sztandar Gminy Golub-Dobrzyń.
2. Sztandar ma dwa zszyte ze sobą płaty czerwone o wymiarach 100x100 cm. W centrum strony 

samorządowej na żółtym rombie umieszczono herb Gminy, a wokół niego fioletowy napis GMINA 
GOLUB-DOBRZYŃ. Pośrodku strony odwrotnej jest godło Rzeczypospolitej Polskiej. Drzewce jest 
zwieńczone złotą kulą.

3. Wzór graficzny sztandaru Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 12.  Herb, flaga lub banner Gminy umieszczone będą w sali obrad Rady Gminy, 

w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych. Herb, flaga i banner będą 
eksponowane przy okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania oraz 
umieszczane w innych miejscach za zgodą Rady Gminy Golub-Dobrzyń. Herb umieszczany będzie na 
drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 13.  Herb Gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowychi 
reklamowych wyłącznie za zgodą Rady Gminy Golub-Dobrzyń lub upoważnionych prze nią organów.

§ 14.  W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Golub-Dobrzyń może być wprowadzone na inne 
pieczęcie instytucji samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały.

§ 15.  Regulamin użycia symboli oraz insygniów organów Gminy Golub-Dobrzyń stanowi załącznik nr 
11 do niniejszej uchwały.

§ 16.  Uzasadnienie heraldyczno-historyczne wraz z opisem projektów symboli stanowi załącznik nr 
12 do niniejszej uchwały.

§ 17.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.
§ 18.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Bogdan Jagielski

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 194  oraz  z  2017 r. 
poz. 730
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HERB GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 
 

 
 
 
 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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FLAGA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.

Id: E6704A51-CA31-44A9-88BC-019CC87AE45C. Podpisany Strona 4



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr …………. 
Rady Gminy Golub-Dobrzyń 
z dnia ……………………… 2017 r. 

 

BANNER GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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FLAGA STOLIKOWA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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PIECZĘD GMINY GOLUB-DOBRZYO 

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr …………. 
Rady Gminy Golub-Dobrzyń 
z dnia ……………………… 2017 r. 

 

PIECZĘĆ RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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PIECZĘD WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYO 

 

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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ŁAOCUCH WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYO 

 

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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ŁAOCUCH PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GOLUB-DOBRZYO 

 

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr …………. 
Rady Gminy Golub-Dobrzyń 
z dnia ……………………… 2017 r. 

 

SZTANDAR GMINY GOLUB-DOBRZYŃ – STRONA PRAWA 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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SZTANDAR GMINY GOLUB-DOBRZYŃ – STRONA LEWA 
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REGULAMIN ZASAD I UŻYWANIA SYMBOLI GMINY 
ORAZ INSYGNIÓW ORGANÓW GMINY GOLUB-DOBRZYO 

 
§ 1. 1. Symbole Gminy Golub-Dobrzyo podlegają ochronie prawnej. 
2. Herb Gminy Golub-Dobrzyo i jej barwy: flaga, sztandar są najważniejszymi zewnętrznymi 
znakami symbolizującymi Gminę Golub-Dobrzyo. 
3. Prawo używania symboli Gminy Golub-Dobrzyo przysługuje organom Gminy Golub-
Dobrzyo, jednostkom organizacyjnym Gminy Golub-Dobrzyo oraz spółkom Gminy Golub-
Dobrzyo. 
4. Traktując używanie symboli Gminy Golub-Dobrzyo jako jedną z form promocji Gminy 
Golub-Dobrzyo, przyjmuję się jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, przez 
podmioty nie wymienione w ust. 3, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Wójta 
Gminy Golub-Dobrzyo (z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych). 
5. Symbole Gminy Golub-Dobrzyo powinny byd otoczone należytą czcią i szacunkiem. Winny 
byd utrzymane w czystości i tak umieszczone, aby nie dotykały podłoża, podłogi lub nie były 
zamoczone w wodzie. 
 
§ 2. Zasady używania herbu Gminy Golub-Dobrzyo: 
1) Herb Gminy Golub-Dobrzyo umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4; 
2) Herb Gminy Golub-Dobrzyo można używad poprzez umieszczenie go w pomieszczeniach 
urzędowych, na budynkach oraz w salach posiedzeo i innych pomieszczeniach należących do 
podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, a także poprzez umieszczenie go na drukach, 
blankietach firmowych i korespondencyjnych, pojazdach oraz przedmiotach użytkowych. 
 
§ 3. Zasady używania flagi Gminy Golub-Dobrzyo: 
1) Flagę Gminy Golub-Dobrzyo obligatoryjnie podnosi się/wywiesza na budynkach siedzib lub 
przed budynkami stanowiącymi siedziby podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4 z okazji 
uroczystości i świąt paostwowych, rocznic i innych wydarzeo; 
2) Flaga Gminy Golub-Dobrzyo zachowuje pierwszeostwo (poza flagą paostwową) przed 
innymi flagami w czasie wszystkich wydarzeo o charakterze lokalnym odbywających się na 
terenie Gminy Golub-Dobrzyo; 
3) Flaga Gminy Golub-Dobrzyo  może byd eksponowana w układzie pionowym (banner); 
4) w dniach żałoby ogłoszonej przez organy paostwowe lub samorządowe, flagi na masztach 
pionowych spuszcza się do połowy masztu, a flagi na masztach skośnych opatruje się kirem 
(czarną wstęgą). 
 
§ 4. Zasady używania sztandaru Gminy Golub-Dobrzyo: 
1) prawo używania sztandaru Gminy Golub-Dobrzyo  przysługuje Przewodniczącemu Rady 
Gminy Golub-Dobrzyo i Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyo; 
2) sztandar wykonany jest według wzoru określonego w załączniku nr 10 do niniejszej 
uchwały i przechowywany w gablocie umiejscowionej w budynku Urzędu Gminy Golub-
Dobrzyo; 

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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3) w skład pocztu sztandarowego wchodzą wyznaczeni przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyo 
Radni Rady Gminy Golub-Dobrzyo lub pracownicy. 
 
§ 5. Zasady używania pieczęci urzędowych: 
1) pieczęd urzędowa Gminy Golub-Dobrzyo służy do opatrywania szczególnie ważnych lub 
uroczystych dokumentów; 
2) sposób ich używania określają odrębne przepisy. 
 
§ 6. Zasady używania łaocuchów: 
1) prawo używania łaocucha przysługuje Przewodniczącemu Rady Gminy Golub-Dobrzyo 
oraz Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyo;  
2) Przewodniczący Rady Gminy Golub-Dobrzyo oraz Wójt Gminy Golub-Dobrzyo noszą 
łaocuch podczas uroczystych wydarzeo i spotkao o charakterze lokalnym i paostwowym. 
 
§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, indywidualną decyzję co do 
konkretnych okoliczności i warunków użycia symboli Gminy Golub-Dobrzyo i insygniów 
organów Gminy Golub-Dobrzyo podejmuje Wójt Gminy Golub-Dobrzyo. 
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr …………. 
Rady Gminy Golub-Dobrzyń 
z dnia ……………………… 2017 r. 

 
 

UZASADNIENIE  HERBU  GMINY  GOLUB-DOBRZYŃ 

 

Przy projektowaniu herbu Gminy Golub-Dobrzyń rozpatrzono następujące przesłanki, które mogłyby 

posłużyć jako asumpt do wybrania elementów godła herbowego: 

 Stosunki własnościowe – związane z zakonem krzyżackim oraz biskupstwem kujawskim. 

 Symbolika miejscowych parafii – odrzucona z powodu dużej ilości historycznych parafii, które 

ponadto nierzadko miały ośrodki zlokalizowane poza granicami gminy. 

 Etymologia nazwy gminy – Motyw gołębia, z którym wiązane jest pochodzenie nazwy Golub 

występuje już w herbie powiatu i miasta Golub-Dobrzyń. 

 Dawne oraz obecne zajęcia mieszkańców – pomijając rycerskie wsie służebne istniejące              

w czasach krzyżackich na północ od Drwęcy, brak charakterystycznych zajęć. 

 Charakterystyczne miejscowe zabytki – brak unikalnych zabytków. 

 Motywy topograficzne – rzeka Drwęca, historyczna granica między Zakonem i Koroną. 

Rezerwat przyrody „Rzeka Drwęca”, obejmujący rzekę Drwęca oraz jej dopływ Ruziec. 

 Tradycja sfragistyczna – brak dawnych pieczęci miejskich i wiejskich. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę uznano, że w nowym herbie gminy Golub-Dobrzyń należy uwzględnić 

historyczną przynależność terytorialną dwóch części gminy oraz rzekę Drwęcę,, stanowiącą historyczną 

granicę między Państwem Krzyżackim i Królestwem Polskim, a później między Prusami i Królestwem 

Polskim pod władzą Rosji. Dwie korony wzięto z herbów województwa  chełmińskiego i ziemi 

dobrzyńskiej i między nimi umieszczono pas falisty symbolizujący rzekę Drwęcę. 

 

 

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXXIV.190.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 2 czerwca 2017 r.
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Korona górna symbolizuje część terenów gminy, które pod rządami Korony Królestwa Polskiego weszły 

w skład ziemi, a później województwa chełmińskiego. Herb województwa chełmińskiego był tożsamy 

z herbem Prus Królewskich, nadanym w 1454 roku. Przedstawiał w polu srebrnym czarnego orła                

z koroną na szyi i ramieniem zbrojnym z mieczem 

 

 

Herb województwa chełmińskiego i Prus Królewskich. 

 

Korona dolna symbolizuje część dzisiejszej gminy leżąca na południe od Drwęcy, która nie wchodziła 

nigdy w skład państwa zakonnego. Należała ona administracyjnie do ziemi dobrzyńskiej. Ziemia 

dobrzyńska od połowy XIV wieku pieczętowała się herbem przedstawiającym brodatą głowę w koronie 

i z rogami, z odwróconą koroną pod brodą.  

 

          

Herb ziemi dobrzyńskiej. 

 

 

Heraldyczny opis herbu Gminy Golub-Dobrzyń: 

 

W polu czerwonym pas falisty srebrny między koroną złotą i takąż koroną na opak. 
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Uzasadnienie

Rada Gminy Golub-Dobrzyń w 1997 r. przyjęła herb Gminy Golub-Dobrzyń Uchwałą Nr
XXVI/14/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r.w sprawie ustalenia dla Gminy Golub-Dobrzyń herbu gminy.

Przyjęty wówczas herb gminy nie został zatwierdzony i jest istotnie odbiegający od wymogów
heraldycznych stawianych znakom terytorialnym.

W celu dostosowania herbu Gminy Golub-Dobrzyń do zasad heraldyki, podjęto decyzję
o ponownym przygotowaniu wzoru herbu.

Zlecono wykonanie ekspertyzy historyczno–heraldycznej herbu Gminy Golub-Dobrzyń. Na jej
podstawie z uwzględnieniem uwag Komisji Heraldycznej został zaprojektowany nowy herb gminy,
o opinię którego poproszono Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Uchwałą nr 24-2059/O/2017 z dnia 3 marca 2017r. Komisja Heraldyczna pozytywnie zaopiniowała
projekt herbu, flag, banneru, sztandaru, pieczęci i łańcuchów Gminy Golub-Dobrzyń. Pozytywna
opinia Komisji zawiera merytoryczną ocenę projektów w zakresie ich zgodności z zasadami
heraldyki, weksykologii i miejscową tradycją historyczną.

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Gminy niniejszej uchwały wydaje się wskazane
i uzasadnione.
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