
Uchwała Nr XXVI/88/09

Rady Gminy And rzejewo

z dnia 14 sierpnia 2009r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Andrzejewo,
oraz lasad ich uŻ5 rł ania.

Na podst. ar1. 3 ust. I ustawy z dnia 2 l grudnia 1978r. odznakach i mundurach
/Dz. U. Nr 3I, poz' I39 z póź. zrn'/ oraz aft' 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
08 malca 1990r. o samorządzie gmirrrrym lDz.U. z 2001 r. Nr 142' poz' 1591
z póź' zm.l po wydaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji Rada Gminy uchwala co następuje:

s1
Ustanawia herb i flagę Gminy Andrzejewo, stanowiące atrybut wspólnoty
samorządowej mieszkańców gminy.

s2
1. Herbem Gminy Andrzejewo jest: w polu czer'wonym, w prawej połowie
tarczy, srebmy krryż legata papieskiego o trzech poprzeczkach, przysługujący
Prymasom Polski, symbolizujący postaó Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
w lewej połowie pola tarczy srebrny monogram AC biskupa płockiego
Andrzeja Krzyckiego, godło pochodzi z dawnej pieczęci miejskiej'
2. Wzór herbu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwĄ.

s3
1. Flaga Gminy to prostokątny płat o proporcjach 5: 8 czel.wony, między
dwoma pasami białymi o szerokości 1/l2 szęrokości płata krzyż potrójny
i monogram AC białe wysokości 6/12szerokości płata umieszczone cęntralnie.
2. Wzór flagi stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

s4
Barwami Gminy sąkolory: biały, czerwony i srebmy.



ss
Herb i flaga stanowią własność Gminy i podlegają ochronie prawnej.

s6
używania herbu i flagi stanowi załącznik Nr 3Zasady t okolicz-rości

do niniejszej uchwały'

s7
Uchwała wchodzi w Życie z dniem pod.jęcia.
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GMINAANDRZEJEWO
POWTAT OSTROWSKT (MAZOWIECKT)

wOJEwÓDZTWO MAZ{fwIECKIE

Wzór banvny herłru Grniny

\{ cze: l'łon'yill pt;lu, r' pravJej połowie larczy srebr!]y iij_Żyż legata papieskiego
o tlZ:ch pop]zeczkach' prz1'sługrriąc_v Piymascr, Polski, synrbciiz|i+'V p!,!1xć

Sielala KalJyrrała \ ysz:yńskiego, ,ł iewej po}o\ł'ie ia.czy s!'eb!ny mon!'ijiam Aa
biskupa pło.l.iigo Andrzeja K!ą,cŁ.jego, godłcl pochtldzi z dawnej pieczęoi miejs1rie.j'

cztrRwoNA
Pantone Warm Red

Projr:ki gralit:zł'ty ]r/aiLiech Tutak, !'r&Neł Dudzińsk'i 200łt r
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GI\{TI\A ANt}RZEJEWO
PT}WIAT QSTR{)WSKT {N{AZOWTT],CKI}

WOJNWODZTWO NTAZ{}WIECKIE

Wzór barwny flagi Gminy

Plat flagi o proporcjach szerokości do dlugości jak 5:8, czerwony:
między dwoma pasami biaĘmi o szerokości 1/12 szerokoś.i plata
k!-Zyź potrójny i monogram Ac białe wysokośei 6/12 szerokości plata,
umieszczone ceBtralnic

Kolory w CMYK
czerwień: M 100%,y 100%

Kolory w PANTONE
czerwień: C: 0,0; M: 94"0; Y: 100,0, K: 0,0 (Pantone oYZo_C albo i795c)

,,r '1 ,.1 'f 'ay',,

#.J/'${'{'BIAŁA CZERWoNA
Pżntone w.rm Rcd

()practlł,anie Woj.iech Tutak i Parveł Dudziński' projek grajczny Po.wel Dutlziński 2a03 i:



ZalącŻnik Nr 3

do uchrvał1, Nr XXVI/88/09
Radl Gn'rinv Andlzeje*'o
z dnia l4 sicrpnia 2009r.

Zasad-y- i okoliąności ż! ,nni0 helbll iflt gi Gnią: A111t71ęię1yą

s1
HeIb illaga Gnlin)'Andrzejc\\'o mogąb}ć ttŻ)$'ane W}rłąozllic w sposób

zaperłliając1' im na]eż}1ączcść iszecunek. oraz plestiŻ jpowagę prze$,idzianą p1.a\\ em dla
i ns-l gniórr' rłładz'v'

s2
1'Helbu Cminy Alrclrzeicu,o uŹy\\ają|

1. Rada Gniny.
2' Wójt Gr1iny'
3' Użąd Gmint'
4. Jednostki Orgarizacline Gnrinl.

2' l.\a bud1'nku adnin]stnc}jn}'nl będąc}'lrl siedzibą \ładZ
Cminy. unrieszcza się tablicę z lvlzcrunkicrl herbu'

3'Na bLid1 rrkach będąc}'ch siedzibami.jednoStek
organizac1.jn1'oh. rvizęrunck hclbu Gn'lin}. n1oże bvć
umieSzczan) ]]a tabliczkach infb]lllac}jn}ch z nazlrą
.jeduostki.

s3
Flerb Cirlrinv umiesŻczony jest \ł sali obrad Rad1' Gniny.

\r pomieszczeniach Urzędu Gltriny' ot'az la bud'_vnkach gnrinn1'c1r.

s1
Flaga może być uź)\Ą.ana podczas Llrocl\'stości gll'iinnyclr powiatow}cl],

lvoje\ódŻkich i parist\Ą'ow}'ch'

ss
\\r czasie śrł,iat narodorłrych flagę podnosi sie obok flagi

państwowej. Żgodnie z zasadami okleś]on}mi lr stosolrrrrch
przepisach' Dot'vcz!' 10 budynku będacego siedzibą rr1adz
glinn1''ch. ot'az budyŃów jedtloslek organizac:,jo} ch EIin} '

s6
Wizen'uki helbu i flagi Cimin1'nrogą b1ć uzyrvane pr'Zez inne poc]nlioty do ce1ó!v

komerc1,]n'_vclt po Ltpt'zednitrt uz!'ska1iu Zgod}' wójta Gnriny.


