
UCHWAŁA Nr X.56.15 

RADY GMINY CIEL ĄDZ 

z dnia 31 lipca 2015 roku 

 

w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Cielądz 

 

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

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)            

w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 

Nr 31, poz. 130, z 1999 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) Rada Gminy Cielądz uchwala,                 

co następuje: 

 

 § 1. Wyraża się wolę ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci, tablicy urzędowej                     

z herbem gminy, flagi stolikowej oraz banera Gminy Cielądz. 

 

 § 2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Cielądz do podjęcia dalszych działań, w tym 

przedłożenia stosownych projektów Komisji Heraldycznej powołanej przez Ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej celem uzyskania opinii. 

 

 § 3. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, o której mowa w § 2 ustanowienie 

symboli Gminy Cielądz nastąpi w drodze odrębnej uchwały Rady Gminy Cielądz. 

 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

 

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 

(Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanowić,               

w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własny herb i pozostałe emblematy            

i insygnia. 

Gmina Cielądz do dnia dzisiejszego nie przyjęła swoich symboli heraldycznych. 

Biorąc pod uwagę potrzebę wyróżnienia Gminy jako wspólnoty samorządowej na tle innych 

gmin, ułatwienia jej promocji oraz większej integracji miejscowej społeczności zostaną 

przygotowane projekty symboli Gminy. Wzory te, po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy 

Cielądz zostaną skierowane do Komisji Heraldycznej powołanej przez Ministra właściwego 

do spraw administracji w celu uzyskania opinii. 

W związku z powyższym podjęcie przez Radę Gminy uchwały wydaje się wskazane 

i uzasadnione. 

 

 


