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UCHWAŁA NR XLV/207/2018
RADY GMINY ABRAMÓW
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
w sprawie ustanowienia i zasad używania symboli Gminy Abramów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r.
poz. 994) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U. z 2016 r. poz. 38)
po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2018 r., Rada
Gminy Abramów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Symbolami Gminy Abramów są: herb Gminy Abramów, flaga Gminy Abramów, pieczęć urzędowa
Gminy Abramów z herbem gminy, sztandar Gminy Abramów, łańcuch Wójta Gminy Abramów, łańcuch
Przewodniczącego Rady Gminy Abramów.
2. Otaczanie czcią i szacunkiem symboli Gminy Abramów jest prawem i obowiązkiem władz Gminy,
wszystkich jego jednostek oraz każdego mieszkańca Gminy Abramów.
§ 2. 1. Herbem Gminy Abramów jest wizerunek błękitnego kwiatu orlika ze złotym (żółtym) wsrebrnym
(białym) polu tarczy.
2. Herb Gminy Abramów nawiązuje do krajobrazu naturalnego gminy, w tym rezerwatu Kozi Bór oraz
miejscowej tradycji historycznej i rodziny Kozłów najstarszych sołtysów z terenu gminy z XV w.
3. Wzór graficzny herbu zawiera załącznik nr 1, a wzornik wartości barw heraldycznych w systemie
PANTONE zawiera Załącznik Nr 7.
§ 3. 1. Flagą Gminy Abramów, jest prostokątny płat tkaniny o proporcjach boków jak 5:8, dzielony
pionowo na dwie połowy, białej od drzewca z wizerunkiem herbu gminy bez tarczy, i błękitnej swobodnej.
2. Wzór graficzny flagi zawiera Załącznik Nr 2.
§ 4. 1. Pieczęcią urzędową Gminy Abramów z herbem gminy jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy
36 mm, z wizerunkiem herbu gminy bez tarczy herbowej, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry
pieczęci: GMINA ABRAMÓW.
2. Pieczęcią urzędową Wójta Gminy z herbem gminy jest okrągła pieczęć metalowa o średnicy 36 mm,
z wizerunkiem herbu gminy bez tarczy herbowej, z napisem w otoku rozpoczętym krzyżykiem u góry pieczęci:
WÓJT GMINY ABRAMÓW.
3. Pieczęcią urzędową Przewodniczącego Rady Gminy Abramów z herbem gminy jest okrągła pieczęć
metalowa o średnicy 36 mm, z wizerunkiem herbu gminy bez tarczy herbowej, z napisem w otoku rozpoczętym
krzyżykiem u góry pieczęci: PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ABRAMÓW.
4. Wzory graficzne pieczęci urzędowych Gminy, Wójta i Przewodniczącego Rady zawiera Załącznik Nr 3.
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§ 5. 1. Sztandar Gminy Abramów składa się z dwóch zespolonych płatów, drzewca i wieńczącej go
głowicy. Na awersie sztandaru, na prawo od drzewca, koloru czerwonego pośrodku widnieje herb gminy oraz
napis koloru białego (srebrnego) GMINA ABARMÓW. Herb i napis ujęte są białym (srebrnym)
obramowaniem o kształcie nawiązującym do liternictwa z XV w. W narożnikach sztandaru widnieją symbole
w kolorze białym (srebrnym): od drzewca na górze okrąg zboża w kształcie powrósła, od drzewca na dole dwie
gałązki dębowe ułożone w okrąg, od części swobodnej na górze dwie gałązki sosnowe ułożone w okrąg. Na
rewersie sztandaru, na lewo od drzewca, koloru białego (ecru), pośrodku widnieje godło (herb)
Rzeczypospolitej Polskiej obwiedziony obramowaniem o kształcie jak na awersie sztandaru w kolorze
złocistym (żółtym), Płaty sztandaru, w formie kwadratów o wielkości ok. 120 cm, obwiedzioną są frędzlą
koloru złocistego długości ok. 6 cm. Drzewce sztandaru zwieńczone jest stożkową trójstronną metalową
głowicą koloru srebrzystego, z trzema piętrami stylizowanego kwiatu orlika pospolitego kwiatu z osadzonym
na nich pojedynczym stylizowanym płatkiem tego kwiatu.
2. Wzór graficzny sztandaru, jego płatów i głowicy, zawierają Załączniki Nr 4a, 4b, 4c.
§ 6. 1. Łańcuch Wójta Gminy Abramów jest koloru złocistego i składa się z medalionu z herbem Gminy,
oraz łańcucha złożonego z dwudziestu jeden ogniw, w tym trzech większych z symbolami odnoszonymi do
najdawniejszej miejscowej tradycji historycznej, herbu Szreniawa Kurowskich, herbu Nałęcz Zbąskich oraz
symbolu Kozła nawiązującego do najstarszych miejscowych sołtysów, a także osiemnaście ogniw z motywem
zdobniczym gałązek dębowych i sosnowych. Ogniwa zdobione są kroplami, symbolizującymi krople rosy.
2. Na odwrotnej stronie ogniw umieszcza się napisy grawerowane z wymienieniem imion i nazwisk oraz
dat sprawowania urzędu kolejnych wójtów.
3. Wzór graficzny łańcucha Wójta zawiera Załącznik Nr 5.
§ 7. 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Abramów jest koloru srebrzystego i składa się medalionu
oraz ogniw łańcucha o kształcie jak w łańcuchu Wójta Gminy. Na odwrotnej stronie ogniw umieszcza się
napisy grawerowane z wymienieniem imion i nazwisk oraz dat sprawowania urzędu prze kolejnych wójtów.
2. Na odwrotnej stronie ogniw umieszcza się napisy grawerowane z wymienieniem imion i nazwisk oraz
dat sprawowania urzędu prze kolejnych przewodniczących rady gminy.
3. Wzór graficzny łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Abramów zawiera Załącznik Nr 6.
§ 8. 1. Symbolom państwowym Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje pierwszeństwo przed symbolami
Gminy Abramów.
2. Symbole Gminy umieszczane są przed: symbolami innych jednostek samorządu terytorialnego,
organizacji społecznych i zawodowych, innych państw oraz organizacji międzynarodowych.
§ 9. 1. Herb Gminy umieszczany jest na gmachu Urzędu Gminy, w sali posiedzeń Rady Gminy oraz
w pomieszczeniach urzędowych Urzędu Gminy, w szczególności Wójta i Przewodniczącego Rady.
2. Herb Gminy może być umieszczany na:
1) sztandarach oraz na gmachach i w pomieszczeniach urzędowych jednostek organizacyjnych gminy,
2) drukach i blankietach urzędowych Wójta, Przewodniczącego Rady, Urzędu Gminy, dyplomach i pismach
okolicznościowych, przedmiotach będących własnością Gminy oraz materiałach informacyjnych
i promocyjnych wydawanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne Gminy.
§ 10. 1. Flaga Gminy wywieszana jest:
1) na gmachu Urzędu Gminy w dniu obrad Rady Gminy oraz w czasie uroczystości gminnych,
2) na gmachu siedziby Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gniny obok flagi państwowej w czasie
świąt państwowych, uroczystości i rocznic państwowych, w dniu oficjalnej wizyty składanej w Gminie
przez najwyższych przedstawicieli władz państwowych RP oraz przedstawicieli najwyższych władz
państwowych innych państwa lub ich ambasadora.
2. Flaga Gminy może być:
1) wywieszana na siedzibie Urzędu Gminy w inne dni niż wymienione w ust. 1 i 2, za zgodą Wójta,
z wymogiem oświetlenia w przypadku pozostawienia jej na noc,
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2) wywieszana w miejscach publicznych Gminy, na budynkach i przy ulicach, w szczególności w dniach
uroczystości gminnych,
3) umieszczana w pomieszczeniu urzędowym Wójta, Przewodniczącego Rady oraz w sali obrad Rady Gminy.
§ 11. 1. Pieczęcie urzędowe Gminy z herbem gminy mogą być odciskane na:
1) pismach urzędowych z zakresu zadań własnych gminy,
2) na pismach okolicznościowych, listach i korespondencji Urzędu Gminy, Wójta i Przewodniczącego Rady.
§ 12. 1. Sztandar Gminy wnoszony jest i ustawiany w sali obrad Rady Gminy w czasie jej posiedzeń
inaugurujących i składania ślubowań przez nowo wybranych radnych oraz posiedzeń zamykających kadencję
Rady oraz w czasie posiedzeń uroczystych Rady.
2. Sztandar Gminy noszony jest przed Radą Gminy w trakcie jej przemarszu uroczystego lub przemarszu
uroczystego z udziałem jej upoważnionego przedstawiciela,
3. Sztandar Gminy może być noszony i wystawiony w czasie:
1) uroczystości z udziałem Rady Gminy lub jej upoważnionego przedstawiciela,
2) w innych okolicznościach niż wymienione w ust. 1-3 za zgodą Przewodniczącego Rady Gminy.
§ 13. 1. Łańcuch Wójta nakładany jest na ramiona nowo wybranego wójta przez Przewodniczącego Rady,
któremu łańcuch może przekazać wójt ustępujący, w trakcie inauguracyjnego posiedzenia rady gminy po
złożeniu ślubowania przez nowo wybranego wójta.
2. Wójt występuje w łańcuchu podczas:
1) uroczystych posiedzeń Rady Gminy i uroczystości gminnych,
2) oficjalnej wizyty składanej w Gminie przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP oraz
przedstawicieli najwyższych władz państwowych innych państwa lub ich ambasadora.
3. Wójt może występować w łańcuchu w innych okolicznościach niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 dla
podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia lub wystąpienia publicznego.
§ 14. 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady nakładany jest na ramiona nowo wybranego Przewodniczącego
Rady przez ustępującego Przewodniczącego Rady lub najstarszego wiekiem radnego podczas posiedzenia rady
gminy.
2. Przewodniczący Rady występuje w łańcuchu podczas:
1) uroczystych posiedzeń Rady i uroczystości gminnych,
2) oficjalnej wizyty składanej w mieście przez przedstawicieli najwyższych władz państwowych RP oraz
przedstawicieli najwyższych władz państwowych innych państwa lub ich ambasadora.
3. Przewodniczący Rady może występować w łańcuchu Przewodniczącego Rady Gminy w innych
okolicznościach niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 dla podkreślenia uroczystego charakteru wydarzenia lub
wystąpienia publicznego.
§ 15. 1. Herb i flaga Gminy mogą być używane przez każdego mieszkańca Gminy Abramów,
w szczególności w dniu uroczystości gminnych.
2. Wizerunki herbu i flagi mogą być używane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego i w
celach komercyjnych za zgodą Wójta.
3. Herb i flaga Gminy oraz poszczególne elementy tych symboli mogą być używane tylko w wersjach
nieprzekształcanych i zgodnych z ich wzorami graficznymi.
4. Wizerunki, lub elementy wizerunków, pieczęci urzędowych Gminy z herbem gminy, sztandaru Gminy,
łańcucha Wójta i łańcucha Przewodniczącego Rady mogą używane przez osoby i instytucje nie wymienione
w uchwale za zgodą odpowiednio Wójta lub Przewodniczącego Rady.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Mazur
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
HERB GMINY ABRAMÓW
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

FLAGA GMINY ABRAMÓW
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
Wzory graficzne pieczęci urzędowych Gminy, Wójta i Przewodniczącego Rady
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Załącznik Nr 4a
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018 r.
Wzór graficzny sztandaru
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Załącznik Nr 4b
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018 r.

Wzór graficzny sztandaru
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Wzór graficzny
głowicy sztandaru
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Załącznik Nr 4c
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
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Wzór graficzny
łańcucha Wójta
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018r.
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Wzór graficzny łańcucha Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018r.
Przewodniczącego
Rady Gminy Abramów

Poz. 4087

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 13 –

Wzornik barw

Poz. 4087

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/207/2018
Rady Gminy Abramów
z dnia 17 sierpnia 2018r.

