Załącznik nr 6
do uchwały Nr XLVIII / 295 / 2010
Rady Gminy Brudzew
z dnia 8 listopada 2010 roku
w sprawie Statutu Gminy Brudzew

Regulamin używania pieczęci herbowej
1) Pieczęć herbowa zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci władz samorządowych
Gminy Brudzew,
2) Dysponentami pieczęci z herbem Gminy Brudzew (dalej zwanej pieczęcią herbową)
są Wójt Gminy Brudzew i Przewodniczący Rady Gminy Brudzew,
3) Odciski pieczęci herbowej służą do uwierzytelniania szczególnie ważnych
i uroczystych dokumentów wydawanych przez władze samorządowe Gminy Brudzew,
w tym: uchwały Rady, dyplomy i nominacje oraz umowy międzyregionalne,
4) Odciśnięcie pieczęci herbowej pod dokumentem kończy cykl kancelaryjnych prac
nad dokumentem, jest poświadczeniem przeprowadzenia kancelaryjnej kontroli
czystopisu i razem z podpisem Przewodniczącego Rady lub Wójta jest świadectwem
nadania mocy prawnej postanowieniom dokumentu,
5) W posiadaniu samorządowych władz Gminy Brudzew znajdują się: tłok pieczętny
do odciskania w tuszu, tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym
(wosk, lak) oraz tłok pieczętny do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze,
6) Pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze
czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej,
7) Odciski pieczęci herbowej wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone w papierze
powinny być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem,
8) Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną
w wosku umieszczoną w metalowej puszce, przywieszonej do dokumentu
na jedwabnych sznurach o barwach gminy,
9) Miejscem ceremonialnego
jest gabinet Wójta Gminy.
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Regulamin używania łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Brudzew

1) Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Brudzew jest symbolem sprawowanej funkcji,
noszonym bezpośrednio na ubraniu,
2) Wręczenie łańcucha Przewodniczącemu stanowi symboliczne potwierdzenie elekcji,
3) Podczas sesji Rady Gminy Przewodniczący występuje w stroju urzędowym,
tj. z łańcuchem urzędowym na piersi,
4) Łańcuch wykorzystywany może być przez Przewodniczącego podczas uroczystych
i ceremonialnych spotkań władz samorządów terytorialnych oraz podczas ceremonialnych
uroczystości samorządowych, rocznicowych i państwowych,
5) Łańcuch Przewodniczącego
Przewodniczącego.
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