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UCHWAŁA NR XXVII/148/2013
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie herbu i pieczęci Gminy Międzylesie
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 145, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej przy
Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Międzylesie przedstawiający na tarczy typu hiszpańskiego w białym
(srebrnym) polu wizerunek czerwonego wilka biegnącego po zielonej murawie na tle trzech drzew liściastych.
2. Wzór graficzny herbu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Herb może być używany wyłącznie w sposób zapewniający należyty szacunek przewidziany
prawem dla insygniów władzy.
2. Herb umieszcza się na budynku administracyjnym będącym siedzibą władz Gminy oraz
w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń.
3. Herb może być umieszczony na:
1) folderach, biuletynach i innych materiałach promujących Gminę Międzylesie,
2) blankietach korespondencyjnych, teczkach i kopertach,
3) wizytówkach i identyfikatorach używanych do celów służbowych,
4) tablicach, słupach usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Międzylesie,
5) stronach internetowych Gminy Międzylesie oraz biuletynu informacji publicznej Gminy.
6) innych stosownych miejscach.
§ 3. 1. Ustanawia się pieczęć Gminy Międzylesie jako pieczęć okrągłą o średnicy 36 mm, z wizerunkiem
napieczętnym przedstawiającym w polu pieczęci herb Gminy Międzylesie, wokół herbu napis majuskalny:
„GMINA MIĘDZYLESIE”, człony napisu w otoku pieczętnym rozdzielone dywizorami w kształcie gwiazdek.
2. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Pieczęć służy do uwierzytelniania szczególnie ważnych i uroczystych dokumentów, wydawanych
przez władze gminy.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
J. Marcinek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 marca 2013 r.

