UCHWAŁA NR XLIII/425/2010
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zasad używania herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady używania herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów.
§ 2. 1. Herb, flaga i sztandar Gminy Lubaczów są najważniejszymi zewnętrznymi symbolami Gminy.
2. Symbole wymienione w ust. 1 stanowią własność Gminy Lubaczów i podlegają ochronie prawnej.
3. Prawo używania symboli Gminy przysługuje organom Gminy Lubaczów i jednostkom organizacyjnym
Gminy.
4. Traktując używanie symboli Gminy jako jedną z form promocji Gminy, przyjmuje się jako zasadę
bezpłatne wykorzystanie ich wizerunku przez podmioty nie wymienione w ust. 3, pod warunkiem uzyskania
zgody Wójta Gminy Lubaczów (z wyłączeniem publikacji naukowych i popularnonaukowych).
5. Symbole Gminy powinny być utrzymane w czystości i otoczone należytą czcią i szacunkiem.
§ 3. 1. Herb Gminy umieszcza się w szczególności:
1) na budynkach stanowiących siedzibę Urzędu Gminy i Rady Gminy,
2) w pomieszczeniach urzędowych oraz w sali narad i pomieszczeniach należących do jednostek
organizacyjnych Gminy Lubaczów, a także podmiotów, o których mowa w § 2 ust 4,
3) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy,
4) na drukach, blankietach firmowych i korespondencyjnych, wizytówkach, materiałach promocyjnych,
stronach internetowych, Biuletynie Informacji Publicznej i na winiecie gazety samorządowej.
2. Herb Gminy Lubaczów musi być używany zgodnie z obowiązującym wzorem graficznym.
§ 4. 1. Flagę Gminy Lubaczów podnosi się / wywiesza na budynkach siedziby Urzędu Gminy i Rady
Gminy, z okazji uroczystości i świąt państwowych, rocznic i innych wydarzeń lokalnych.
2. Flaga Gminy Lubaczów zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową) przed innymi flagami
w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających sie na terenie Gminy.
3 . W d n i a c h żało b y o głoszonej przez organy państwowe lub samorządowe, flagi na masztach
pionowych spuszcza się d o p ołowy masztu, a flagi na masztach skośnych opatruje się kirem (czarną
wstęgą).
§ 5. 1. Prawo używania sztandaru Gminy przysługuje Przewodniczącemu Rady Gminy Lubaczów
i Wójtowi Gminy Lubaczów.
2. Sztandar wykonany jest wg wzoru ustanowionego przez Radę Gminy Lubaczów i przechowywany
w gablocie umiejscowionej w gabinecie Wójta Gminy Lubaczów.
3. Sztandar Gminy do używania przytwierdzony jest do drzewca.
4. Sztandar Gminy może być używany:
1) w czasie uroczystych sesji Rady Gminy Lubaczów,
2) w czasie świąt i uroczystości państwowych organizowanych w Gminie,
3) w czasie innych oficjalnych uroczystości, na które zapraszani są przedstawiciele Rady Gminy wraz ze
sztandarem,
4) w innych uzasadnionych okolicznościach.
5. W oficjalnych wystąpieniach sztandar Gminy niesiony jest przez trzyosobowy poczet sztandarowy.
Poczet sztandarowy może b yć stały lub wyznaczony na każdą uroczystoś ć oddzielnie
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Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
7. Poczet sztandarowy biorąc y u d z i ał w uroczystośc i a c h w y s tępuje w ubraniach wizytowych,
w białych rękawiczkach, z szarfami w barwach narodowych przewieszonymi przez ramię z prawej do lewej

4) w innych uzasadnionych okolicznościach.
5. W oficjalnych wystąpieniach sztandar Gminy niesiony jest przez trzyosobowy poczet sztandarowy.
6. Poczet sztandarowy może b yć stały lub wyznaczony na każdą uroczystoś ć oddzielnie przez
Przewodniczącego Rady Gminy Lubaczów.
7. Poczet sztandarowy biorąc y u d z i ał w uroczystośc i a c h w y s tępuje w ubraniach wizytowych,
w białych rękawiczkach, z szarfami w barwach narodowych przewieszonymi przez ramię z prawej do lewej
strony.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczacy Rady Gminy
Roman Cozac
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