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Uchwala Nr )OilV/120104
Rady Gminy Brudzew
z dnia 10 listopada2004
w sprawie ustanowieniaprojektów wzorów herbu, pieczęcii flagi
Gminy Brudzew
Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
i artykuł3 ustawy
o samorządziegminnym (Dz. U. z2001 r,,nr I42,poz. 1591zpoźn.7'ffL.)
z dnia 2l grudnia 1978 r. o odznakach i mundurachzpóŹniejszymi zmianami (Dz. U. nr 31,
poz. 130zpożn.zm.)
Rada Gminy Brudzew w qelu wyposażenia Gminy i jej mieszkańców w trwałe znamiona
tozsamości i przynaleiności do wspólnoty samorządowej i terytorialnej, dla podkreŚlenia
więzi historycznych, kulturowych, ekonomicznych i emocjonalnychłączących mieszkańców
z miejscem ich urodzenia, zamieszkania, pracy i siedziby wł.adzuchwala, co następuje:
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Ustanawia się projekty wzorów następującychsymboli:
1) Herbem Gminy Brudzew jest:
W polu niebieskiej gotyckiej (hiszpańskiej) tarczy herbowej srebrny Wzyżz kawalerski
ze srebrn1tni kulami na końcach ramion.
Oznaczenię barw w systemie CMYK:
Błękitny:C-l00; M-0; Y-0; K-0
Biały: C-0; M-0; Y-.0;K-0
Czarny:C-0; M-0; Y-0; K-100
Wzór graftczny herbu Gminy Brudzew stanowi załączntknr 1 do niniejszej uchwały.
Regulamin uzywaniaherbu Gminy Brudzew stanowi zaŁączniknr 2 do niniejszej uchwały.
2) F.lagą Gminy Brudzew jest:
Prostokątna płachtamateriałuo proporcjach 5 (wysokość)do 8 (szerokość)banvy niebieskiej
z godłem herbu Brudzewa koloru białego o rozmiarach % wysokości płata flagi,
umieszczon}.rnw odległości1/3 szerokościpłataod drzewca.
Oznaczenie barw w systemie CMYK:
Błękitny:C-100; M-0; Y-0; K-0
Biały:C-0; M-0; Y-0; K-0
Czarny:C-0; M-0; Y-0; K-100
Wzór graftczny flagi Gminy Brudzew stanowi załączniknr 3 do niniejszej uchwały.
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Regulamin używania flagi urzędowej Gminy Brudzew stanowi załączttlknr 4 do niniejszej
uchwały.
3) Gmina posiada okręgłt pieczęó z godłemherbu Gminy Brudzew i z legendą otokową w
brzmieniu: GMINA BRUDZEW oraz herbowe, podfużnepieczęcie adresowe.
Wzór graftczny okrągłej herbowej pieczęci Gminy oraz graftczne wzory herbowych pieczęci
adresowych zawiera załącznik nr 5 do niniej szej uchwały.
Regulamin lŻywania okrągłej pieczęci z herbem Gminy i herbowej pieczęci adresowej
stanowi załączniknr 6 do niniejszej uchwały.
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Wymienionei opisanew paragrafie1 pĄekty symboli Gminy Brudzewzgodniez art.3 ust.3
ustawyz dnia2l grudnia1978r. o odznakachi mundurach(Dz. U. z 1998,m 162,poz. 1126,
ze zm.) zostaną przedstawione do zaopiniowania Ministrowi właściwemudo spraw
administracji publicznej.
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$4
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Brudzew.

UZASADI\'IEIYIE
do uchwaĘ Nr )oilw120l04
Rady Gminy Brudzew
z dnia 10listopada20O4
w sprawie ustanowienia projelctów wzorów herbu, pieczgci i flagi Gminy Brudzew
(przygotowaneptzez dr. Marka Adamczewskiego zUŁ' czł.orkaKomisji Heraldycznej.
Inicjatywę ustanowienia herbu Brudzewa, podjął zarząd Towarzystwa Brudzewa z jej
pręzesem Szymonem Kroszczyńskim. Działania Towarzystwa okazały się na tyle skuteczne,
Że dziśpodczas uroczystej sesji mozemy podjąó uchwałę
Herb był i jest znakiem rozpoznawczym, a.jego genezę historycy ściślepowiązali
ze średniowiecznympolem walki oraz ze strukturami feudalnego społeczeństwa
Przy definiowaniu herbu _ zwraca się uwagę na występowanie barw heraldycznych.
za pomocą których kolorowano pole tarczy oraz przedmioty i figury heraldyczne. W heraldyce,
z uvtagi na pńorytet fimkcji r'ozpoznawczych nad estetycznymi, wykorzystuje się głównie barwy
nasycone. Do palety barw heraldycznych za|iczano następującekolory i metale: złoty, srebrny,
czerwony' błękitny, czamy, zielony i purpurowy. Sporadycznie zestaw wymieniony wyzej
uzupełniano o barwy naturalne. Dodać naleiy, iźzposzczególnym barwom przypisywano cechy
charakteryzujące potencjalnego dysponenta herbu. Naleiy jednak pamiętać, iz symbolika barw
tylko dopełnia symbolikę przedmiotów tworzących herb. W przypadku zaśbudowania nowego
herbu gminnego z wykorzystaniem godeł dawnych posesorów, mozliwość swobodnego wyboru
kolorystyki ograniczona zostaje do minimum.
Stan prawny ,
Obecnie prawo stanowienia herbu szczebla gminnego naleiy zgodnie z art.3 ustawy z dnia
2l grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ,,do wylpcznej wlaściwościrady gminy'.
Wzory symboli muszą byó ustanawiane w zgodzie z z,asadami heraldyki, weksylologii
i z uszanowaniem miejscowej tradycji historycznej. Symbole przyjęte przez lokalne wł'adze
ustawodawcze podlegają zaopiniowaniu przez ministra właściwegodo spraw administracji
publicznej. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołałKomisję Heraldyczną która
czuwa nad poprawnościąprojektowanych herbów. Wnioski wpływającedo Komisji Heraldycznej
powinny zawierac barwne projekty rysunkowe herbów i flag, ich opis' uzasadnienie mery.toryczne
oraz tekst uchwały o przyjęciu projektów przez radę gminy. Do przyjęcia ostatecznejuchwały
w sprawie ustanowienia herbu konieczna jest opinia Komisji Heraldycznej.
Wspólnota samorządowa powinna opracować herb w zgodzie z miejscową tradycją
historyczną i z poszanowaniem zasad heraldyki. Przedstawienie projektow herbow poprzedziły
badania historyczne w celu odnalezienia ,,miejscowej tradycji historycznej" oraz refleksja nad
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regułami dobrej sztuki heraldycznej. Do katalogu warunków, jakie powinien spełnićpoprawny
herb gminy dodaó na|eŻyjegopełnąakceptację,uznanie go przezmieszkańców gminy. Wówczas
nowo powołany do iyciahęrb zacztie pełnić funkcję integrującąlokalną społeczność
oraz stanie
się jej graficznym symbolem.
Historycy zgodnie ,łznajauiż gminom, posiadającymtradycje heraldyczne, naleŻy
prrywracac cechy historyczne' jednak odtwarzany herb nie musi być prostym naśladownictwem
jego gtaflcznąkalką' Wzór z dawnej pieczęci powinien stanowić
znaku używanegow przeszłości,
tylko inspirację dla stworzenia nowego znaku, zbudowanego zuszanowaniem obecnie istniejących
upodoban estetycznych i stylizacyjnych.
W przypadku Brudzewa _ niegdyśtj. w okresie od XV w. do poł. XIX w. _ miasta' udało
się odtworzyó miejscową tradycję heraldyczną. Ta obserwacja powoduje' ze herb współczesnej
gminy powinien wprost nawią'zywać do tradycji przedrozbiorowej samorządolvych wtadz
miejskich Brudzewa.
źlłróałado odtworzenia herbu Brudzewa i wybrane fakty z ć!ńe!ów miasta
Badania nad heraldyką miejską ziem Polski centralnej doprowadziły do ujawnienia
ważnych źródeł historycznych, dzięki którym rekonstrukcja herbu Brudzewa jest możliwa.
Pierwszym przekazem zródłowym jest pieczęć viladz miejskich Brudzewa z 1620 r, której odcisk
znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie pod sygnaturą45559.
Tłok pieczęci z 1620 r. był jeszcze w 2. połowie XIX w. przechowywany w Brudzewie.
Twierdzenie to wynika z ana|izy materiałów zebranych przez Heroldię Królestwa Polskiego
podczas dwóch prób odtworzenia heraldyki miejskiej w Królestwie Kongresowym w 1847 i 1867
roku.
w

1847 r. w oparciu o materiały nadesłane z magistratu Brudzewa' owa Heroldia

opracowała projekt herbu miasta, który następnie został przedstawiony w pakiecie ponad 450
innych godeł miejskich Mikołajowi I do zatwietdzenia. Tworzyła go tarcza herbowa francuska
nowożytna o polu czerwonym, w którym umieszczono zł'oty WzyŻ kawalerski z kulami na
końcach ramion. Ramiona l<rryŻawyrastałyz kręgu, umieszczonego w środkuznaku. Zakonczenie
ramion h'rzyŻakulami traktowaó nalezy jako dowód na akty'nmyudziałwładzmiejskich w procesie
odtwarzania herbu. Niewielkie rozmiary owych kul powodowały bowiem, ze tylko na niektórych
odciskach dostrzec mozna było ich ślad,natomiast w magistracie przechow1tvany był oryginalny,
czytelny tłok pieczęci z 1620 r. (Brudzew ottzymałprawo miejskie przed lub w 1495 r,)
od końca XIV w. Brudzew na|ęŻałdo Jarandów Brudzewskich herbu Pomian. Jarand
z Brudzewa w bitwie pod Grunwaldem dowodził chorągwią wystawioną przez biskupa
poznańskiego Wojciecha Jastrzębca.Na płachcie chorągwi bojowej _ znaku pod którym przyszło
wa|czyć Jarandowi i innym rycerzom tego oddziału, umieszczony został - oprocz insygniów

władzy kościelnej_ herb rodowy biskupa poznańskiego, czy|i srebrna podkówa barkiem w dół
orazk'rzyŻ kawalerski w jej środku.Pole herbu Jastrzębcanajczęściejbyło błękitne.
Zebrany materiał zarówno heraldyczny, jak i genealogiczny nie daje jednoznacznej
odpowiedzi na pytanie o genezęherbu Brudzewa.
Nie ulega żadnejwątpliwości,Że zasadniczym motywem godłaherbu Brudzewa jestbzyż.
kawalerski. Jednakowoi ana|izującjego treśći tym samym przesłanie symboliczne, nie można
pominąó czterech kul, umieszczonych na ramionach \<rzyia.Można przyjąć zał'oienie,ze twórca
pieczęci, złotrik byó moze pracujący w Kole, uznał',iz ich wprowadzenie pozwoli na lepsze
wypełnienie przestrzeni tarczy herbowej. Równię prawdopodobnajest teza, ie wprowadzenie do
ikonografii pieczęci, a następnie do herbu kul było świadomymwyborem ówczesnego posesora
lub samorządowych władz miejskich. Decyzja taka podyktowana mogła być zarówno względami
religijnymi' jak i dęeniem do stworzenia znaku o większym stopniu złożoności,aniŻe|iWzyŻ, a
dodatkowe szczegóły ułatwiałybyidentyfikację dysponentaznaku.
Podczas tworzenia współczesnegoherbu gminy Brudzęw pierwszeństwo dano oficjalnym i
urzędowym przekazom historycznym. Punktem wyjścia do określeniagodła herbowego na|eŻy
uczynić, pieczęc z 1620 r., zavtierającąWzyŻ kawalerski z cńerema kulami umieszczonymi na
ramionach WzyŻa. Kolejnym elementemjest wybór odmiany barwnej tarczy herbowej, pomiędzy
znakiem religijnym. błękitnym, a symbolem rycerskim - czerwonym. Po przeprowadzeniu
rozrnów władz gminy Brudzew zprzedstawicielami mieszkańców - radnych Rady oraz członków
TowarzystwaPrzyjaciół Brudzewa stwierdzono, Że zdecydowanie więcej argumentów przemawia
za wersją z polem błękitnym. Ten kolor i ten kształt Wzyia przyjęto już w nieoficjalnym herbie,
z którym mieszkaricy Gminy zdązyli się oswoić i jakiśsposób zaakceptowac. Cńery kule pozwolą
odróznió nasz herb od herbu Rzeszowa.
W tej uchwale przedstawiono też projekt flagi Gminy oraz projekt okrągłej herbowej
pieczęci Gminy. obydwa projękty uwzględniająwzór herbu.
lntegralnymi częściami projektu uchwały są wzory graficzne: herbu, flagi i pieczęci oraz
regulaminy ich uzywania. Przedstawionę projekty symboli Gminy po zaopiniowaniu przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji stanąsię oficjalnymi symbolami Naszej Gminy.

Załączniknr I

Załączniknr 2
Regulamin użyrvania herbu
Herb Gminy Brudzew w symboliczny sposób informuje o terytorium, mieszkaicach oruz
władzach samorządo}vychgminy. Z tego powodu na\eżrydoŁoĘć wszelkich starań aby jego
prezentaĄe były staranne,estetycznei godne.
1. Herb Gminy Brudzew _ obok flagi _ jest najwainiejszyn zewnętrznym znakiem
r ozpoznawczo-własnościowymgminy i symbolem lokalnej społeczności.
2. Herb _ jako znak rozpoznawczo-własnościowy- umieszczany jest w sali obrad Rady
Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz na budynkach należących do
samorządowych władz Gminy Brudzew. Prawo do wykorzystywania herbu
przysługujeWójtowi Gminy oraz podległym mu insĘrtucjom.
umieszczany jest z okazji
3. Herb _ jako znak rozpoznawczo-własnoŚciowy
gminnych
w
miejscu
ich odbywania.
i
publicznych uroczystościmiejskich
_
_
umieszczany jest w innych miejscach za zgodą
4. Herb jako znak rozpoznawczy
Wójta Gminy.
_ umieszczany jest na pieczęciach
5. Herb * jako znak tozpozrLawczo-własnościowy
herbowych, emblematach, insygniach i innych symbolach wŁadz samorządowych
Gminy.
6. Herb - jako znakrozpoznawczy - umieszczany jest nafladze Gminy Brudzew.
7. Herb - jako znak rozpozrLawczo-własnościowy_ umieszczany jest na drukach
urzędowych Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy Brudzew.
jako znak Tozpoznawczy
moie być wykorzystywany w akcjach
8. Herb
promo cyj ny ch przez agendy Gminy, dziaŁające z upow ażnieni a Wój ta.
9. IJiycie herbu przez insĘrtucje działającepoza strukturami Gminy Brudzew, także
ptzez orgartizacje społeczne _ zwłaszcza w celach handlowych i reklamolvych _ moie
nastąpićty|ko za zgodąWójta.
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Załączruknr3

Załączniknr 4
Regulamin używania flagi urzędowej Gminy Brudzew
Flaga Gminy Brudzew w symboliczny sposób informuje o terytorjum, trrrieszkańcachoraz
władzach samorządo!\ych miasta i gminy. Z tego powodu na|eŻydoł'oiyć wszelkich starań
abyjej prezentacje były staranne,estetycznei godne.
1. Flaga urzędowa Gminy Brudzew jest zewnętrznym znakiem rozpozna,wczymlokalnej
wspólnoty terytorialnej. Jest ona _ obok herbu gminy - najwużmiejszymsymbolem
lokalnej społeczności.
2. Flagę urzędową Gminy podnosi się z okazji uroczystości, świąt państwowych
i rocznic gminnych na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę
samorządo}vych wł.adzmiejskich i gminnych oraz jednostek organizacyjnych oraz
w miej scach publicznych wskazanych przez władzeGminy.
3. Flagę urzędową w dni powszednie podnosi się na budynkach wł'adz gminnych
oraz siedzibach instytucji gminnych.
4. Flaga urzędowa współtworzy wystrój symboliczny sali obrad Rady Gminy
oraz gabinetów Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Flaga urzędowa moŻepozostawai namaszcie od świtudo zmroku. Jeślipozostaje
dłuiej, musi byó dobrze oświetlona.
6. Flaga nie może dotykać podłoŻa.
7. W dniach iałoby ogłoszonej przez władze państwowe lub lokalne na|eĘ: a) rano
podnieśćflagę na szczyt masztu' a następnie opuścióją do połowy wysokościmasztu,
b) wieczorem podnieśóchorągiew do szczytu masztu, a następniepowoli opuszcza na
dół, c) jeśli flaga umieszczona jest na maszcie skośnymna|eŻyprzewięaÓ ją czarną
wstęgą.
8. Najednym maszcie moitapodnieśćtylko jednąflugę.
9. W przypadku podniesienia kilku różnych flag na|eĘ kierowaó się następującymi
zasadani.. a) kolejnośćpowinna odpowiadać hierarchii _ państwowa, wojewodzka,
powiatowa' gminna, słuzbowa,inne (np. szkoły, klubu sportowego, przedsiębiorstwa),
b) wśródflagzajmujących w hierarchii identyczne miejsce pierwszeństwo przysługuje
zawszę fladze gospodarza, c) wszystkie maszĘ musząbyó jednakowej wysokości,
10. a odległośćmiędzy masztami nie może być mniejsza nii 1/5 wysokości masztu,
d) wszystkie flagi musza mieó jednakową szerokość,e) szerokośćflagi na maszcie
stojącymnie możebyć mniejszanii 1/6 wysokościmasztu oraztiemoŻe być większa
ruŻY4wysokościmasztu; szerokość
flagi na maszcie skośnymnie może być mniejsza
niŻ I 13 długościmasztu oraz nie moie byó większ a niz % długościmasŹu.
11. Podniesiona flaga musi mieó czy.telnebarwy i godło,nie moze byó brudna, pomięta
i postrzępiona. Flagę zuŻytąna|eĘ spalić, co jest jedynym godnym sposobem jej
zniszczenia.
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ZaŁacznlknr 6
Regulamin uź,yciaokęgłej pieczęci herbowej Gminy Brudzew
i herbowej pieczęci adresowej Gminy Brudzew
1. Dysponentem okągłej pieczęci z godł.emherbu Gminy Brudzew (dalej zvtanej
pieczęcią herbową) są samorządowewładze lokalnej wspólnoty terytorialnej.
2. w posiadaniu samorządowych wŁadz Gminy znajdują się: tłok pieczętny do
odciskania w tuszu, tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym (wosk, lak)
oruztłok pieczętny do wykonywania odcisków tłoczonych w papierze.
3. okrągła pieczęc herbowa zajmuje szczegó|ne miejsce w systemie pieczęci władz
samorządolvych Gminy.
4. odciski okrągłej pieczęci herbowej służądo uwierzytelniania szczególnie ważnych
i uroczystych dokumentów, wydawanych przez władze samorządowe gminy, a do
takich na|eią uchwaĘ Rady Gminy, dyplomy i nominacje oraz umowy
międzyregionalne.
5. Zgodę na odciśnięcieokrągłej pieczęci herbowej _ zgodnie z za|<resemuprawnień _
wydaje Rada Gminy lub Wójt.
6. odciśnięcie okrągłejpieczęci herbowej pod dokumentem koncry cykl kancelaryjnych
prac nad dokumentem, jest poświadczeniemprzeprowadzenia kancelaryjnej kontroli
czystopisu i razem z podpisem Przewodniczącęgo Rady Gminy lub Wójta jest
świadectwemnadania mocy prawnej postanowieniom dokumenfu.
7. okrągłe pieczęcie herbowe mogą byó odciskane w tuszu o kolorze czerwonym laku
o kolorze czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie
naturalnej.
8. odciski okrągłej pieczęci herbowej' wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone
w papierze powinny byó umieszczane na dokumencie bezpośredniopod tekstem.
9. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą byó pieczęcią wykonaną
w wosku umieszczoną w metalowej lub drewnianej p|fszcze, przywieszonej
do dokumentu na jedwabnych sznurach o barwach gminy.
10. Miejscem ceremonialnego przechowywania i eksponowania okrągłej pieczęci
herbowej jest gabinet Wójta.
11. Herbowa pieczęĆadresowa wykorzystywana jest w codziennej praktyce kancelaryjnej
Gminy Brudzew w celach informacyjnych i promocyjnych.
12. Herbowa pieczęc adresowa, odciśnięta na dokumencie opuszczającym kancelarię
samorządową nie jest dostatecznym środkiem uwierzytelnienia dokumenfu.
Towarzyszyó jej musi odcisk pieczęci i podpis osoby uprawnionej do podejmowania
decyzji.
13. Herbowe pieczęcie adresowemogąbyć odciskanew tuszu o kolorze czerwonym.

