UCHWAŁA NR XXVI/143/2005
RADY GMINY w WILCZYCACH
30 sierpnia 2005 roku
w sprawie: uchwalenia herbu , flagi i piecz ci z herbem Gminy
Wilczyce
Na podstawie art. 18 ust.2pkt 13 ,art. 40 ust. l ,art.41 ust. l ustawy
z dnia 8 marca 1990 r o samorz dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r
Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r.o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z pó n. zm ).
RADA GMINY w Wilczycach
uchwala co nast puje:
§1
Ustanawia si herb , flag i piecz z herbem Gminy Wilczyce jak
w zał czniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa
wi tokrzyskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłosze
Urz du Gminy.
§4
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urz dowym Województwa wi tokrzyskiego.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVI/143/2005 Rady Gminy w Wilczycach z dnia
30 sierpnia 2005 roku w sprawie uchwalenia herbu, flagi i piecz ci
z herbem Gminy Wilczyce.
Ustanowienie herbu gminy , flagi i piecz ci nale y do wył cznej
kompetencji Rady Gminy na podstawie art. 18 ust.2pkt 13 ,art. 40 ust.
l art.41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm) po spełnieniu art. 3
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr
31 poz 130 z pó n. zm ).
W zwi zku z tym aby gmina mogła mie ustanowiony herb , flag
i piecz wymagane jest podj cie uchwały w oparciu o w/w przepisy.
Koszt realizacji tego zadania nie przekroczy kwoty zaplanowanej
w bud ecie gminy na 2005 rok na ten cel.

