UCHWAŁA NR XLIII/424/2010
RADY GMINY LUBACZÓW
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flagi i sztandaru Gminy Lubaczów oraz zmiany uchwały
Nr VII/79/2003 Rady Gminy Lubaczów z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu
Gminy Lubaczów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity : Dz. U. Nr 142 z 2001 r. , poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 grudnia
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się herb, flagę i sztandar Gminy Lubaczów.
§ 2. 1. Herb Gminy Lubaczów składa się z tarczy gotyckiej, w polu czerownym siedem czarnych piór
strusich jak pawi ogon rozciągnionych, zatkniętych w złotym półksiężycu z obliczem - barkiem ku górze.
Niżej kielich, jako szkło kryształowe.
2. Wzór graficzny herbu Gminy Lubaczów stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. 1. Flaga Gminy Lubaczów nawiązuje do barw herbu. Kolor czerwony nawiązuje do koloru tarczy
herbowej, natomiast złoty do koloru półksiężyca. Flaga ma kształt prostokąta o proporcji szerokoś ć do
długości 5:8. Flaga została podzielona na 5 pasów poziomych. Pas pierwszy o proporcji 0,6 : 8 w kolorze
czerownym, drugi pas o proporcji 0,6 : 8 koloru złotego, trzeci pas o proporcji 2, 6 : 8 koloru czerownego,
czwarty pas o proporcji 0,6 : 8 w kolorze złotym i piąty pas o proporcji 0,6 : 8 w kolorze czerwonym.
2. Wzór graficzny flagi Gminy Lubaczów stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. 1. Sztandarem Gminy jest kwadratowy płat tkaniny o boku długości 100 cm. Na stronie głównej
(awersie) w centrum białego płata sztandaru znajduje się herb Gminy Lubaczów: na tarczy gotyckiej
o wysokości 46 cm w polu czerwonym siedem piór strusich, haftowanych czarnym szychem jak pawi ogon
rozciągnionych zatkniętych w półksężycu, haftowanym złotym szychem, z obliczem - barkiem ku górze.
Niżej kielich haftowany srebrnym szychem, jako szkło kryształowe. W otoku napis "GMINA LUBACZÓW"
haftowany czerownym szychem. Litery mają wysokoś ć 7 cm. Bordiura - pas haftu płaskiego złożony
z motywu dwóch rozkwitłych czerownych róż i kwiatu szarotki w narożu boki z wici roślinnej z pączkami
i rozkwitłymi kwiatami stokrotki. Bordiura umieszczona w czterech naroża c h płata sztandaru. Na stronie
odwrotnej (rewersie) w centrum czerwonego płata sztandaru znajduje się wizerunek orła b i ałego
o wysokości 62 cm, ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, haftowany srebrnym szychem, a korona,
dziób i szpony - haftowane złotym szychem. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do
drzewca, są obszyte srebrną frędzlą. Sztandar przytwierdzony jest do drzewca o średnicy 3,5 cm, dł. 240
cm, dwudzielnego, połączonego tuleją z żółtego metalu, na górnym końcu znajduje się głowica. Głowicę
stanowi siedem czarnych piór strusich zatkniętych w złotym półksiężycu wspartym na podstawie metalowej
z napisem "GMINA LUBACZÓW". Głowica stanowi zwieńczenie drzewca sztandarowego.
2. Wzór graficzny sztandaru Gminy Lubaczów stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 5. Skreśla się § 6 w Statucie Gminy Lubaczów stanowiącym załącznik do uchwały Rady Gminy
Lubaczów Nr VII/79/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubaczów.
§ 6. Traci moc zacznik Nr 2 do Statutu Gminy Lubaczów stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Gminy Lubaczów Nr VII/79/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Lubaczów.
§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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§ 8. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Lubaczów.
§ 9. 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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