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UCHWAŁA NR XXXVIII/170/14
RADY GMINY WOJCIECHÓW
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci urzędowych Gminy Wojciechów oraz zasad ich używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn.zm.), po zasięgnięciu opinii
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - Rada Gminy Wojciechów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Gminy Wojciechów: herb, flagę i pieczęcie, mające stanowić trwałe znamiona
tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną, kulturową i społeczno – ekonomiczną
mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herbem Gminy Wojciechów jest w czerwonej tarczy srebrny herb pierwszych właścicieli
Wojciechowa – Odrowąż Szczekockich, pod nim spód podkowy, najbardziej rozpoznawalny wyrób związany
z kowalstwem. Barwy użyte w herbie symbolizują: czerwień - to barwa krwi Odkupiciela, symbol Syna
Bożego oraz Boskiego pomazańca (króla); oznacza też miłość, dzielność, poświęcenie i żarliwość; jest barwą
Marsa, rubinu, ognia i wojny. Srebro (biel) – obecnie kojarzone jako połączenie wszystkich barw; biel symbolizuje czystość, niewinność, objawienie, pokój i pokorę; srebro - metal, planeta Księżyc, kamień perły
oraz żywioł wody i pokoju.
2. W herbie srebro może być zastępowane barwą białą.
3. Wzór graficzny herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagę Gminy Wojciechów stanowi płat o proporcjach 5:8 (szerokość do długości), barwy czerwonej,
z godłem herbowym gminy umieszczonym w części przydrzewcowej.
2. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Ustanawia się dwie okrągłe pieczęcie dla Gminy Wojciechów, obie o średnicy36 mm, gdzie
w podwójnym otoku umieszczono kontur godła herbowego, różniące się otokowym napisem, z centralnie
(na godz. 1200) umieszczonym dewizorem w kształcie krzyżyka: „+GMINA WOJCIECHÓW” oraz „+WÓJT
GMINY WOJCIECHÓW ”.
2. Wzór graficzny pieczęci stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Herb i flagę gminy umieszcza się w sali obrad Rady Gminy, w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz
innych budynkach gminnych, a także eksponuje się z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich
odbywania.
2. Herb może być umieszczany na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Gminy
oraz Wójta Gminy.
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3. Szczegółowy regulamin używania symboli Gminy Wojciechów stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wojciechów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Janusz Czubak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/170/14
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
WZÓR GRAFICZNY HERBU GMINY WOJCIECHÓW

Poz. 1933
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/170/14
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
WZÓR GRAFICZNY FLAGI GMINY WOJCIECHÓW

Poz. 1933
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/170/14
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI DLA GMINY WOJCIECHÓW

Poz. 1933
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/170/14
Rady Gminy Wojciechów
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
REGULAMIN UŻYWANIA SYMBOLI GMINY WOJCIECHÓW ORAZ INSYGNIÓW ORGANÓW
GMINY WOJCIECHÓW
§ 1. 1. Rozpowszechnianie, z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych i służących celom
promocji Gminy Wojciechów oraz używanie znaku herbu, flagi oraz pieczęci wymaga zgody Wójta Gminy.
2. Umieszczenie herbu i flagi może następować w miejscach i w sposób, które zapewnią symbolom Gminy
godność i szacunek przewidziane dla insygniów władzy.
§ 2. 1. Herb i flaga Gminy Wojciechów mogą być umieszczane:
1) w siedzibie władz Gminy wewnątrz budynku i na zewnątrz,
2) na budynkach i w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów gminy,
3) w siedzibach jednostek organizacyjnych Gminy,
4) na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Gminy oraz na blankietach
korespondencyjnych i materiałach promujących Gminę,
5) w publikacjach samorządowych oraz na oficjalnych stronach internetowych,
6) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Gminy,
7) w innych miejscach za zgodą Wójta Gminy.
2. Herb i flaga, mogą być używane na uroczystościach państwowych, samorządowych i religijnych oraz
podczas innych zdarzeń o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym lub religijnym, pod warunkiem
uzyskania zgody Wójta Gminy, chyba że organizatorem lub współorganizatorem uroczystości jest Gmina
Wojciechów.
3. W pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń herb i flagę umieszcza się obok insygniów
państwowych.
4. W czasie świąt narodowych flagę Gminy podnosi się obok flagi państwowej, zgodnie z zasadami
określonymi w stosownych przepisach.
§ 3. 1. Używanie herbu lub flagi Gminy wymaga ścisłego zachowania wzoru, kolorystyki i proporcji
elementów, zgodnie z zapisem na nośnikach elektronicznych znajdujących się w Urzędzie Gminy Wojciechów.
2. Nie dopuszcza się używania flagi wykonanej w technice graficznej w kolorach czarno-białych.
§ 4. 1. Używanie herbu lub flagi jest nieodpłatne.
2. Herb lub flaga mogą być używane w innych przypadkach niż określone w § 2, na pisemny
i umotywowany wniosek osoby fizycznej lub podmiotu.
3. Zgody na używanie herbu udziela Wójt Gminy w formie pisemnej określając sposób, miejsce i okres
używania herbu.
4. W przypadku, gdy podmiot, któremu udzielono zgody używa herbu niezgodnie z określonymi
warunkami, Wójt Gminy może cofnąć zgodę.
5. Z chwilą doręczenia oświadczenia Wójta Gminy o cofnięciu zgody dalsze używanie herbu jest
niedopuszczalne.
§ 5. 1. Pieczęcie Gminy Wojciechów mogą być umieszczane na dokumentach urzędowych z wyjątkiem
dokumentów urzędowych w sprawach z zakresu administracji rządowej.
2. Pieczęci używa się na pismach urzędowych Wójta Gminy i Urzędu Gminy.

