RAD A GMINY
Ciechocin

UCHWALA NR

xx/89/20i2

RADY GMINY CIECHOCIN

woj. kujawsko-pomorskie

z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Ciechocin oraz zasad ich uzywania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz. U. z2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i N r 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i N r 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i N r 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i N r 175, poz. 1457, z 2006
r. Nr 17, poz. 128 i N r 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i N r 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i N r 106, poz. 675 oraz z2011 r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, i Nr 217, poz. 1281) oraz art. 3 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i N r 120, poz. 1268, z2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), po uzyskaniu
pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfiyzacji uchwala si^, co nast^puje:
§ 1. 1. Ustanawia si? herb Gminy Ciechocin, ktorego wzor stanowi zal^cznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
2. Herbem Gminy Ciechocin jest w polu bl^kitnym zlota krzywash pastorahi w ship.
§ 2. 1. Ustanawia si? flag? Gminy Ciechocin, ktorej wzor stanowi zal^cznik nr 2 do niniejszej uchwaly.
2. Flaga Gminy Ciechocin ma postac plata tkaniny koloru bl?kitnego o bokach, ktorych stosunek dhigosci do
szerokosci wynosi 5:8. Na jego lewej polowie znajduje si? krzywash pastorahi w kolorze zlotym.
§ 3. 1. Symbole, o ktorych mowa w § l i 2 niniejszej uchwaly s£( symbolami spolecznosci lokalnej Gminy
Ciechocin, stanowi^ wlasnosc Gminy Ciechocin i s^ znakami prawnie chronionymi.
2. Herb i flaga mog^ bye uzywane wyl^cznie w sposob zapewniaj^cy im nalezyt^ czesc i szaeunek oraz
powag?, nie godz^cy w dobre obyczaje i interes Gminy Ciechocin.
3. Herb i flaga mog^ bye uzywane tylko w ksztalcie, proporcjach i kolorach zgodnych z wzorami ustalonymi
w niniejszej uchwale.
§ 4. 1. Prawo do uzywania herbu Gminy Ciechocin w celach urz?dowych i promocyjnych na mocy niniejszej
uchwaly przyshiguje organom Gminy i jednostkom organizacyjnym Gminy.
2. Herb Gminy, jako symbol tozsamosci moze bye umieszczany w szezegolnosei:
1) na budynkach, w pomieszczeniach i salach posiedzeh organow Gminy oraz jednostek organizaeyjnych Gminy,
a takze miejscach pubheznych;
2) w saH slubow;
3) na blankietach korespondencyjnych, wizytowkach i materialach promocyjnych wydawanych przez Wojta
Gminy oraz jednostki organizacyjne Gminy;
4) na blankietach korespondencyjnych Rady Gminy Ciechocin;
5) w publikaejaeh i biuletynach samorz^dowyeh oraz na ofiejalnych stronach intemetowych;
6) na tablicach pami^tkowyehfiindowanychprzez wladze Gminy;
7) na urz?dowych shipaeh i tablicach usytuowanych w Gminie;
8) w innych miejscach za zgod^ Wojta Gminy.
3. Herb eksponowany na seianach pomieszezeh umieszcza si? zawsze ponizej i na prawo od herbu
pahstvvovvego (z perspektywy patrzjjcego).
4. Rozpowszeehnianie i uzywanie herbu Gminy przez inne podmioty niz okreslone w ust. 1,
w celach handlowych, promocyjnych i reklamowyeh wymaga pisemnej zgody Wojta Gminy Ciechocin,
okreslaj^cej sposob i eel uzywania herbu.
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5. Zgoda udzielana jest na pisemny wniosek, zawierajcjcy szczegotowy opis celu, do ktorego uzywany b^dzie
herb i przedlozenm do akceptacji sposobu wykorzystania herbu (np. wzoru druku, projektu graficznego
przedmiotu, na ktorym ma bye umieszezony herb itp.).
6. Wojt Gminy przed udzieleniem zgody moie zjjdac uzupelnienia wniosku o podanie innych szezegolowych
informacji. Nie uzupelnienie wniosku w okreslonym przez Wojta terminie skutkuje nie udzieleniem zgody.
7. Wojt Gminy moze eofn^c zgod?, jezeli podmiot uzywaj^cy herbu gminy wykorzystuje go w sposob
sprzeczny z udzielon^ zgod^.
8. Wojt Gminy prowadzi ewidencj? podmiotow, ktorym wyrazil zgod? na uzywanie herbu.
§ 5 . 1 . Flaga Gminy Ciechocin moze bye wywieszana (podnoszona) przed budynkiem lub na budynku
stanowi^eym siedzib? wladz Gminy, jednostek organizaeyjnych Gminy oraz innych obiektach gminnych,
w miejscach publicznych, a takze przez wszystkich mieszkahcow na terenie ich posesji oraz przez
przedsi^biorstwa, firmy, instytucje, ktorych siedziby znajduje si? na terenie Gminy Ciechocin, samodzielnie lub
l^cznie
z flag^ pahstwow^
z okazji
uroczystosci
lokalnyeh
i swiqt
narodowych
dla podkreslenia ich podnioslego charakteru, bez potrzeby uzyskiwania zgody Wojta Gminy, jednakze
z nalezytym poszanowaniem.
2. Flaga moze bye uzywana z innych okazji oraz w innym celu niz wskazane w ust. 1 za zgod^ Wojta Gminy.
Przepisy § 4 ust. 4-7 stosuje si? odpowiednio.
3. Flaga moze bye umieszczana takze wewn^trz budynkow, w ktorych odbywajq si? uroezystosei.
§ 6. 1. Flaga nie moze dotykac podlogi, ziemi, bruku lub wody.

,

2. Wywieszona flaga nie moze bye pomi?ta, brudna lub poplamiona albo tez uszkodzona lub podarta.
§ 7. l.Na jednym maszcie mozna umiescic tylko jedn^ flag? Gminy Ciechocin. Wprzypadku wywieszenia
kilku roznych flag nalezy kierowac si? ponizszymi zasadami.
2. Kolejnosc zgodnie z hierarchic musi bye nast?puj£jea:
1) flaga RzeczypospoHtej Polskiej;
2) flaga innego pahstwa;
3) flaga wojewodztwa;
4) flaga powiatu;
5) flaga gminy;
6) flaga Unii Europejskiej;
7) flaga organizacji ogolnopolskiej;
8) flaga organizacji mi?dz\'narodowej;
9) flaga shizbowa (np. policji, strazy pozamej itp.);
10) flaga firmowa (instytucji, organizacji, szkoly, klubu sportowego, itp.);
11) flaga okolicznoseiowa (zwi^ana z roeznie^ lub imprez^).
3. Wsrod flag zajmuj^cych to samo miejsce w hierarchii, pierwszehstwo ma zawsze flaga gospodarza.
4. Wszystkie maszty flagowe musz^ bye jednakowej wysokosei i wygl^du. Odleglosc mi?dzy masztami nie
moze bye mniejsza niz 1/5 wysokosei masztu.
5. Kolejnosc flag zalezy od Hczby masztow:
1) dwa maszty - na lewym (z perspektywy patrzacego) flaga pahstwowa, na prawym flaga nizszej rangi;
2) trzy maszty - na lewym (z perspektywy patrzacego) flaga wojewodzka, na srodkowym flaga
prawym np. flaga gminna;

pahstwowa, na

3) cztery maszty - (od lewej) na pierwszym flaga panstwowa, na drugim flaga wojewodzka, na trzecim
powiatowa, na czwartym flaga gminna;
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4) pi?c masztow - (od lewej) na pierwszym flaga shizbowa (np. poHcji, strazy pozamej, itd.), na drugim
flaga
wojewodzka, na trzecim flaga pahstwowa, na czwartym flaga gminna, na pi^tym flaga inna
(np. instytucji,
uczelni, szkoly, klubu sportowego, firmowa itp.).
6. Wszystkie flagi musz^ miec jednakowe wymiary (wielkosc).
7. Szerokosc flagi na maszcie stoj^eym nie moie bye mniejsza niz 1/6 wysokosei masztu lub wifksza niz 1/4
tej wysokosei.
8. Szerokosc flagi na maszcie skosnym umocowanym pod k^tem do seiany lub shipa nie moze bye mniejsza niz
1/3 dhigosci masztu lub wi?ksza niz 1/2 dhigosci masztu.
§ 8. Jesli flag? wywiesza si? pionowo, gomy skraj flagi musi bye po lewej stronie.
§ 9. Podniesiona lub wywieszona flaga musi miec czytelne barwy i wzor, bye czysta i nie pomi?ta ani
postrz?piona. Flag? zuzyt^ nalezy spalic.
§ 10. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ciechocin.
§ 11. Uchwala wchodzi w zyeie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicz^ey Rady Gmmy
Ciechocin

Slawomir Gr^bciewski
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r., o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z pozn.
zm.), jednostki samorzadu terytorialnego mog^ ustanawiac, w drodze uchwaly organu stanowi^cego danej
jednostki, wlasne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Ustawodawca zobowi^zal jednostki
samorzadu
terytorialnego
do
ustanawiania
powyzszych
symboli
w zgodzie
z zasadami heraldyki i weksylologii i miejscowa tradycj^ historyczn^. W tym celu na jednostki samorzadu
terytorialnego zostal nalozony obowi^zek wyst^pienia o opini? do ministra wlasciwego do spraw administracji
publicznej, przy ktorym dziata Komisja Heraldyczna jako jego organ opiniodawczo-doradczy.
Gmina Ciechocin, jako jednostka samorzadu terytorialnego, nie posiada i nigdy nie
ustanowionych wlasnych symboli, to jest: herbu i flagi.

posiadala

Bior^e pod uwag? potrzeb? wyroznienia Gminy, jako wspolnoty samorzqdowej na tie innych gmin oraz
ulatwieniajej promocjijuz w 2007 r. przystJipiono do prac nad opracowaniem herbu.
Niestety pierwszy projekt wyloniony w drodze konlcursu nie uzyskal pozytywnej opinii Komisji heraldycznej
i owczesne Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji zaopiniowalo przedlozone projekty negatywnie
przyjmujac za podstaw? uehwal? Komisji Heraldycznej zawieraj^c^ merytoryezn^ ocen? nadesianego projektu
w zakresie jego zgodnosei z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscow^ tradycjq.
Prace trwaly nadal, a opracowany kolejny projekt nie znalazt akceptacji Rady Gminy.
W wyniku dtugotrwalych poszukiwah i praey miejscowych historykow oraz indywidualnych konsultacji
z mieszkahcami udalo si? opracowac kolejne propozyeje symboli Gminy Ciechocin.
Symbole Gminy nawi^uj^ do przeszlosei naszej „Malej Ojczyzny" i s^ latwo rozpoznawalnym znakiem
graficznym, z ktorym mogq utozsamiac si? obywatele samorzadu gmiimego.
Historia Gminy Ciechocin jest nierozerwalnie zwi^ana z biskupstwem wloclawskim. Pierwsze wzmianki
0 Ciechocinie, lokacja, rozwoj wsi nalez^cych do obecnej Gminy, to owoc dzialalnosci kolejnych biskupow
wloelawskich.
6X
1250
r.
nazwa
Ciechocin
pojawia
si?
w dokumencie wystawionym z okazji porozumienia mi?dzy ksi?ciem kujawsko - l?ezyekimKazimierzem,
abiskupem wloclawskim Miehalem, w 1259 r. papiez Aleksander IV wydaje przywilej dla biskupstwa
wloelawskiego, w ktorym przeznacza mu doehody m. in. ze wsi Ciechocin.
12 V I 1262 r. zostaje wydany akt lokaeji Ciechocina potwierdzony przez biskupow wloelawskich. Ziemie
lez^ce w granicach dzisiejszej Gminy Ciechocin nalezaly wowczas do klueza b?dceego wlasnosei^ biskupstwa.
Wzniesiono tutaj zamek ksi^^t kujawskich, ktory z czasem stal si? wlasnosci^ biskupow wloelawskich. Na
przelomie
1410
11411
r.
ukrywal
si?
w nim
bohater
wojny
z zakonem krzyzackim - Mikolaj z Ryhska. W 1756 r. zamek zostal gruntownie przebudowany przez biskupa
Antoniego Sebastiana Dembowskiego. Gmach zachowal si? do dnia dzisiejszego i widnieje na nim doskonale
rozpoznawalny przez kazdego mieszkahea gminy herb Dembowskich - Jelita. Rodzina Dembowskich byla
silnie zwi^zana z Ciechocinem. W latach 1751 - 1763 biskupem byl Antoni Sebastian Dembowski, a w lataeh
1759
1788
biskupem
pomocniczym
byl
jego
brat
Jan
Dembowski.
W czasach wspolezesnyeh, a dokladnie w latach 1992 - 2003 biskupem wloclawskim zostal ponownie
przedstawiciel rodziny Dembowskich - Bronislaw, ktory pozostaje nadal biskupem seniorem.
W czasach rozbiorowych ziemie Gminy Ciechocin zostaly rozdzielone granicq mi?dzy Prusami,
a Rosjc - jedynym czynnikiem spajaj^eym te ziemie jest przynaleznosc do biskupstwa.
Z racji uwarunkowah historycznych, tradycji i polozenia geografieznego
symbole zwi^ane z Gmin^ Ciechocin.

projekt herbu odzwierciedla

W polu bl?kitnym zlota krzywash pastorahi w slup. Pastoral wyraza tradycje
z biskupami wloclawskimi, pokazuje trosk?, zapobiega zhi i symbolizuje shizb? ezlowiekowi.

zwi^zane

Barwa bl?kitna tarczy oznacza wznioslosc, prawosc i jednoezesnie podkresla cechy srodowiska
przyrodniczego Gminy Ciechocin, na ktorej terenie znajduje si? liczne jeziora i rzeka Drw?ca. Zloto krzywasni
pastorahi jest swiadect\\'em szlaehetnosci, uczciwosci i dobra.
Zamyslem autorow herbu bylo pol^czenie elementow charakterystyeznyeh dla Gminy Ciechocin
1 Diecezji Wloelawskiej. Krzywash pastorahi zas wskazuje na szezegolny wplyw biskupow wloelawskich na
rozwoj Ciechocina.
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Natomiast flag^ Gminy Ciechocin jest prostoii^tny plat tlcaniny koloru bl?kitnego o bokach, ktorych
stosunek dhigosci do szerokosci wynosi 5:8.
Na jego lewej polowie znajduje si? krzywash pastoralu w kolorze zlotym.
Barwy flagi zostaly przeniesione z herbu Gminy.
Projekty herbu i flagi przedlozono Ministrowi Administracji i Cyfryzacji. Pismem z dnia 21.05.2012 r.,
znak: DAP-KH-78-125/12/GL Minister przedlozone projekty zaopiniowal pozytywnie. Podstaw? wyrazenia
pozytywnej opinii stanowi uchwala nr 49-1362/O/2012 Komisji Heraldycznej z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie
projektu herbu i flagi gminy Ciechocin, ktora zawiera merytoiyczn^ ocen? nadeslanych projektow w zakresie
ich zgodnosei z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscow^ tradycje historyezn^.
Etapem kohcz^eym cal^ procedur? ustanowienia herbu i flagi jest podj?cie stosownej uchwaly przez organ
stanowi^ey jednostki samorzqdu terytorialnego. Podstaw? prawn^ stanowi przepis art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, daj^cy Radzie Gminy kompetencje do
podejmowania tego rodzaju uehwal.
Ustanowienie herbu i flagi Gminy Ciechocin wyposazy Gmin? ijej mieszkahcow w trwale znamiona
tozsamosci i przynaleznosei do terytorialnej wspolnoty samorz^dowej oraz podkresh wi?zi historyczne,
kulturowe i emocjonalne l^ez^ce mieszkahcow z miej seem ich urodzenia, zamieszkania, praey i siedziby wladz.
W z w i ^ u zpowyzszym, podj?eie przez Rad? Gminy niniejszej uchwaly wydaje si? wskazane
i uzasadnione.

Rady Gminy Ciechocii
Slawomir Grqbczewi
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