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UCHWAŁA NR XXIV/175/2016
RADY GMINY KŁOCZEW
z dnia 22 lipca 2016 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kłoczew oraz zasad ich używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o
odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) Rada Gminy, działając na wniosek Wójta Gminy Kłoczew,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Herbem Gminy Kłoczew jest w polu tarczy srebrnej (białej) niedźwiedź czarny powyżej dwóch
pasów czerwonych.
2. Wzór herbu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Flagą Gminy Kłoczew jest biały płat o proporcjach 5:8 z niedźwiedziem czarnym powyżej dwóch
pasów czerwonych.
2. Wzór flagi zawiera załącznik nr 2.
§ 3. 1. Pieczęcią Gminy Kłoczew z herbem gminy jest pieczęć okrągła o średnicy 36 mm, przedstawiająca
w polu pieczęci niedźwiedzia powyżej dwóch pasów, bez tarczy, oraz napis w otoku + GMINA KŁOCZEW.
2. Wzór pieczęci Gminy Kłoczew z herbem gminy zawiera załącznik nr 3.
§ 4. 1. Pieczęcią Wójta Gminy Kłoczew z herbem gminy jest pieczęć o średnicy 36 mm, przedstawiająca w
polu pieczęci niedźwiedzia powyżej dwóch pasów, bez tarczy, oraz napis w otoku + WÓJT GMINY
KŁOCZEW.
2. Wzór pieczęci Wójta Gminy Kłoczew z herbem gminy zawiera załącznik nr 4.
§ 5. 1. Pieczęcią Przewodniczącego Rady Gminy Kłoczew, jest pieczęć o średnicy 36 mm, przedstawiająca
w polu pieczęci niedźwiedzia powyżej dwóch pasów, bez tarczy, oraz napis w otoku + PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY KŁOCZEW.
2. Wzór pieczęci Przewodniczącego Rady Gminy Kłoczew z herbem gminy zawiera załącznik nr 5.
§ 6. 1. Zasady używania i korzystania z herbu, flagi i pieczęci Gminy Kłoczew określa załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
2. Uzasadnienie heraldyczno–historyczne herbu Gminy zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłoczew.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Cąkała
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV175/2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 22 lipca 2016 r.

Herb Gminy Kłoczew
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 22 lipca2016 r.

Flaga Gminy Kłoczew

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–5–

Poz. 3468

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 22 lipca 2016 r.

Pieczęć Gminy Kłoczew
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 22 lipca 2016 r.

Pieczęć Wójta Gminy Kłoczew
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 22 lipca 2016 r.

Pieczęć Przewodniczącego Rady Gminy Kłoczew
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 22 lipca 2016 r.
Zasady używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Kłoczew
§ 1. 1. Herb, flaga i pieczęci urzędowe Gminy Kłoczew stanowią własność Gminy Kłoczew, są znakami
prawnie chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnie z wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
2. Herb Gminy pełni funkcję symbolu i znaku służącego promocji Gminy Kłoczew.
3. Herb i flaga Gminy powinny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.
4. W przypadku uszkodzenia flagi należy ją spalić.
§ 2. 1. Prawo do używania herbu i flagi Gminy Kłoczew przysługuje na mocy niniejszej uchwały:
1) Radzie Gminy Kłoczew,
2) Wójtowi,
3) Gminnym jednostkom organizacyjnym,
4) Innym podmiotom wykonującym zadania o charakterze użyteczności publicznej w imieniu Gminy
Kłoczew,
5) Osobom fizycznym i innym jednostkom organizacyjnym, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy
Kłoczew.
2. Wójt Gminy może udzielić zgody na używanie herbu w szczególności na wydawnictwach, drukach
reklamowych i promocyjnych, stronach internetowych, ubiorach, budynkach, urządzeniach i przedmiotach,
winietach gazet i czasopism – jeżeli służą promocji Gminy Kłoczew, organizacji lub przedsiębiorstw mających
siedzibę na terenie Gminy Kłoczew, albo mają znaczenie dla rozwoju Gminy Kłoczew.
3. Zabrania się używania herbu Gminy dla działalności sprzecznej z prawem, zasadami współżycia
społecznego lub dobrymi obyczajami.
4. Udzielając zgody na używanie herbu Gminy, Wójt Gminy w stosownej umowie określa szczegółowe
warunki jego używania.
5. Wójt Gminy może zakazać używania herbu lub flagi, jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje herb lub
flagę Gminy w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes
Gminy Kłoczew na szkodę.
6. Wójt Gminy może cofnąć zgodę na używanie herbu osobom i podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt.
5, jeżeli herb jest używany niezgodnie z niniejszymi zasadami lub warunkami określonymi w umowie przy
udzielaniu zgody.
§ 3. 1. Herb i flagę Gminy Kłoczew umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami
stanowiącymi siedzibę, albo miejsce obrad organów Gminy.
2. Herb Gminy, jako symbol Gminy może być umieszczony w szczególności:
1) w sali obrad Rady Gminy Kłoczew,
2) w gabinecie Wójta Gminy Kłoczew
3) na tablicach samorządowych,
4) na wita czach usytuowanych w granicy Gminy,
5) na pismach urzędowych,
6) na dokumentach przyznających Honorowe Obywatelstwo Gminy Kłoczew,
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7) na stronach internetowych,
8) w Biuletynie Informacji Publicznych, którego administratorem jest Gmina Kłoczew,
9) na papierach urzędowych i kopertach,
10) na biletach wizytowych,
11) na dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach i listach gratulacyjnych wydawanych przez podmioty
określone w § 2 ust.1,
12) na plakatach, publikatorach i wydawnictwach,
13) na upominkach, gadżetach lub innych przedmiotach promujących Gminę Kłoczew,
14) w innych przypadkach zgodnie z wolą Rady Gminy Kłoczew wyrażoną w odrębnych uchwałach.
3. Symbole, o których mowa w ust. 1 mogą być używane w innych miejscach z okazji:
1) świąt i rocznic państwowych, regionalnych i gminnych,
2) wyborów: Prezydenta RP, do Sejmu i do Senatu RP, samorządowych, do Parlamentu Europejskiego,
3) referendach,
4) podczas innych imprez promujących Gminę lub organizowanych przez Gminę.
§ 4. 1. Pieczęci Gminy Kłoczew używa Wójt Gminy Kłoczew.
2. Pieczęciami urzędowymi Gminy mogą być sygnowane stosowne dokumenty urzędowe, zgodnie z
postanowieniami „Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin”.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV/175/2016
Rady Gminy Kłoczew
z dnia 22 lipca 2016 r.
Uzasadnienie heraldyczno – historyczne
Projekt herbu Gminy Kłoczew
Opracowany projekt herbu jest kontynuacją prac rozpoczętych z 2009 r. Podjęte wówczas prace
zakończyły się złożeniem projektu herbu do zaopiniowania i uzyskaniem pozytywnej opinii ministra
właściwego do spraw administracji publicznej. Herb zaprojektowany przed kilku laty przedstawiał w polu
błękitnym niedźwiedzia czarnego z panną w koronie, nad którym widniały trzy gwiazdy złote w pas.
W oparciu o przeszłości gminy, przedstawioną w towarzyszącym projektowi herbu uzasadnieniu
historyczno-heraldycznym ustalono, że w przeszłości Kłoczewa wyróżniają się związki tej miejscowości z
rodziną Kłoczewskich herbu Rawa właścicieli dóbr kłoczewskich. Zatem rolę tej rodziny w dziejach
Kłoczewa upamiętniał
opracowany herb, w tym wyróżniającego się jej przedstawiciela Piotra
Kłoczewskiego, sekretarza królewskiego, dyplomaty i żołnierza, uczestnika sejmu lubelskiego z 1569 r.,
który zginął w bitwie pod Wielkimi Łukami w 1580 r., (szerzej zob. uzasadnienie projektu z 2009 r.).
Gwiazdy nawiązywały do przynależności obszaru dzisiejszej gminy do ziemi sandomierskiej niemal do
końca I Rzeczypospolitej oraz przynależności niektórych wsi królewskich do starostwa stężyckiego.
Opracowany herb ostatecznie nie uzyskał jednak akceptacji miejscowych władz i nie został przyjęty jako
herb gminy.
Obecny projekt herbu gminy Kłoczew, opracowany przy współpracy z L. Karczewskim, nawiązuje do
tych samych przesłanek historycznych do których odwoływał się projekt poprzedni. Wychodzi też
naprzeciw oczekiwaniu wyrazistego odejścia od poprzedniego projektu.
Zmianie uległ sposób odwołania się do herbu Rawicz, tym razem poprzez jego uszczerbienie, czyli
odjęcie od niedźwiedzia panny oraz przyjęcie srebrnej barwy tarczy. Także w tym projekcie odwołano się
do dawnej przynależności do ziemi sandomierskiej, tym razem jednak nie poprzez trzy gwiazdy lecz dwa
czerwone pasy w dolnej części tarczy. Projekt herbu przedstawia zatem w polu srebrnym (białym)
niedźwiedzia czarnego nad dwoma pasami czerwonymi. Przyjęte w projekcie herbu uszczerbienie Rawy,
zmiana barwy pola i odwołanie do herbu ziemi sandomierskiej, zgodne są ze zwyczajami heraldyki
staropolskiej i znalazły zastosowanie w herbach jednostek samorządu terytorialnego współcześnie już
opiniowanych i ustanowionych.
Projekt flagi przestawia tzw. flagę heraldyczną, o proporcjach boków jak 5:8 z niedźwiedziem czarnym
nad dwoma czerwonymi pasami na białym płacie. Projekty pieczęci zawierają godło herbu (bez tarczy) z
odpowiednimi napisami, w układzie przyjmowanym dla pieczęci samorządowych z własnym herbem.

