Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLVIII / 295 / 2010
Rady Gminy Brudzew
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie Statutu Gminy Brudzew

Regulamin używania herbu Gminy Brudzew
Herb Gminy Brudzew - obok flagi jest najważniejszym zewnętrznym znakiem rozpoznawczo
- własnościowym i symbolem lokalnej społeczności.
1) Herb - jako znak rozpoznawczo - własnościowy umieszczany jest w sali obrad Rady
Gminy Brudzew, w pomieszczeniach Urzędu Gminy Brudzew oraz na budynkach
należących do Gminy Brudzew. Prawo do wykorzystywania herbu przysługuje
Wójtowi i Przewodniczącemu Rady,
2) Herb - jako znak rozpoznawczo – własnościowy umieszczany jest z okazji
publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,
3) Herb - jako znak rozpoznawczy umieszczany jest w innych miejscach za zgodą Wójta,
4) Herb - jako znak rozpoznawczo - własnościowy umieszczany jest na pieczęciach
herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach władz samorządowych
gminy,
5) Herb - jako znak rozpoznawczy umieszczany jest na fladze urzędowej gminy,
6) Herb - jako znak rozpoznawczo - własnościowy umieszczany jest na drukach
urzędowych Wójta oraz Przewodniczącego Rady,
7) Herb - jako znak rozpoznawczy może być wykorzystywany w akcjach promocyjnych
przez komórki Urzędu Gminy, działające z upoważnienia Wójta,
8) Użycie herbu przez instytucje działające poza strukturami Gminy,
także przez organizacje społeczne, zwłaszcza w celach handlowych i reklamowych,
może nastąpić tylko za zgodą Wójta.

Regulamin używania flagi Gminy Brudzew
Flaga Gminy Brudzew jest zewnętrznym znakiem rozpoznawczym gminy. Jest obok herbu
gminy najważniejszym znakiem i symbolem wspólnoty samorządowej.
1) Flagę Gminy podnosi się z okazji uroczystości, świąt państwowych i rocznic
gminnych na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę samorządowych
władz gminy i jednostek organizacyjnych oraz w miejscach publicznych wskazanych
przez władze gminy,
2) W dni powszednie wywiesza się flagę Gminy na budynkach władz gminnych,
siedzibach instytucji gminnych oraz siedzibach gminnych jednostek organizacyjnych,
3) Flaga współtworzy wystrój symboliczny sali obrad Rady Gminy oraz gabinetu Wójta
i Przewodniczącego Rady,
4) W dniach żałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne flagę na masztach
pionowych opuszcza się do połowy masztu. Flagę na masztach skośnych opatruje
się kirem,
5) W czasie uroczystości odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej zalecane
jest użycie flagi, lecz nie można jej użyć jako zasłony lub przykrycia pomnika
lub tablicy. Na fladze nie kładzie się żadnych przedmiotów, w tym wieńców
lub kwiatów,
6) Na jednym maszcie można podnieść tylko jedną flagę. W przypadku podniesienia
kilku różnych flag należy kierować się następującymi zasadami:
a) Kolejność flag powinna odpowiadać ich hierarchii - państwowa, wojewódzka,
powiatowa, gminna, służbowa, inne (np. szkoły, klubu sportowego,
przedsiębiorstwa),
b) wśród flag zajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo
przysługuje zawsze fladze gospodarza,
c) wszystkie maszty muszą być jednakowej wysokości, a odległość między
masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu,
d) wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość (wysokość),
e) szerokość (wysokość) flagi na maszcie stojącym nie może być mniejsza niż 1/6
i większa niż 1/4 wysokości masztu. Szerokość (wysokość) flagi na maszcie
skośnym nie może być mniejsza niż 1/3 i większa niż 1/2 długości masztu,
7) Flaga musi być czysta i nie postrzępiona, a jej barwy nie mogą być wyblakłe.
Nie powinno się eksponować flagi w dni deszczowe, w czasie zamieci śnieżnej
i przy wyjątkowo silnym wietrze. Flaga nie może dotykać podłoża. Na fladze
nie umieszcza się żadnych napisów i żadnego rodzaju rysunków,
8) Jedynym godnym sposobem likwidacji zużytej flagi jest jej niepubliczne spalenie.

