
UCHWAŁA NR VIII/45/2019
RADY GMINY LUBOMIA

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia symboli Gminy Lubomi i zasad ich używania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 oraz 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą 
Nr LIV/345/2010 z dnia 13 września 2010 r. Rady Gminy Lubomia w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się symbole Gminy Lubomia, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty 
samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową i społeczno – ekonomiczną mieszkańców Gminy 
Lubomia.

2. Symbole stanowią własność Gminy Lubomia i podlegają ochronie prawnej.

§ 2. 1. Herb gminy Lubomia wyobraża:

1) W polu błękitnym palisada złota z wieżą wjazdową, w której w otwartej zadaszonej bramie krzyż złoty 
z przełożoną stułą czerwoną.

2) Błękitne i złote barwy odwołują się do herbu książąt raciborskich oraz do współczesnego herbu 
województwa śląskiego. Błękitna barwa pola herbowego odwoływać się może do miejscowych wód, 
a w szczególności do Odry i miejscowych licznych stawów rybnych, wzmiankowanych już w poprzednich 
stuleciach i będących ostoją unikalnej fauny.

3) Dopuszcza się, na potrzeby poligrafii i grafiki komputerowej, wyrażanie tynktury złotej przez kolor żółty. 
Jednakże wszędzie tam, gdzie jest to technicznie możliwe bez uzyskania barw wizualnie odbiegających od 
złota, należy używać barwy złotej. W szczególności przy wyjątkowo uroczystych realizacjach herbu, np. na 
sztandarze (wówczas do wykonania godeł herbu należy użyć nici złotej), albo ozdobnych futerałach (złota 
farba). Rozważyć można też użycie złotej farby na tabliczkach z nazwami ulic, lub tablicy z herbem na 
fasadzie Urzędu Gminy.

2. Graficzny wzór herbu w kolorze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Graficzny wzór herbu w wersji achromatycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Zalecane jest stosowanie herbu w kolorze, a w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 
zastosowanie wersji achromatycznej herbu (tłoczenie, grawerunek, druk czarno - biały itp.).
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§ 3. 1. Flaga gminy Lubomia to płat prostokątny o proporcjach 5:8 (wysokość do długości), błękitny, na 
który naniesione jest godło herbowe przekształcone tak aby wypełniać płat flagi. Palisada wysokości 2/5 
wysokości płata jest pomnożona tak, aby dochodzić do brzegów flagi, zaś wieża wjazdowa jest wysokości 9/10 
wysokości płata.

2. Graficzny wzór flagi stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Flagę umieszcza się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe:

1) Rady Gminy Lubomia;

2) Urzędu Gminy Lubomia;

3) Wójta Gminy Lubomia.

4. Flaga może być wywieszana także na budynkach jednostek organizacyjnych gminy oraz na budynkach 
instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie ich uroczystości oraz uroczystości wiejskich.

5. Flagę można umieszczać w innych miejscach niż wymienione w ust. 3 i 4, z uwzględnieniem  § 9 ust. 1.

§ 4. 1. Banner gminy Lubomia jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie o proporcjach 4:1 (wysokość 
do szerokości). Godło herbu gminy Lubomia, o wysokości 1/4 wysokości płata, jest umieszczone w taki 
sposób, że jego górna krawędź jest oddalona od górnej krawędzi płata o 1/4 jego wysokości.

2. Graficzny wzór bannera stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Flaga stolikowa gminy Lubomia jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie o proporcjach 2:1 
(wysokość do szerokości) przeznaczonym do zawieszania na poprzeczce mocowanej do stojaka. Herb gminy 
Lubomia, wysokości 1/2 wysokości płata, jest umieszczony centralnie.

2. Graficzny wzór flagi stolikowej stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Pieczęcie gminy Lubomia zaprojektowano w trzech wariantach: pieczęć ogólna, pieczęć Rady 
Gminy i pieczęć Wójta. We wszystkich przypadkach pieczęcie są okrągłe, o średnicy 36 mm,  z godłem herbu 
Gminy w części centralnej, oddzielonym linią perełkową od otoku z majuskułową legendą w postaci 
odpowiednio: GMINA LUBOMIA, RADA GMINY LUBOMIA, WÓJT GMINY LUBOMIA. Legenda 
w każdym przypadku rozpoczęta jest krzyżem inicjalnym   w postaci krzyżyka kawalerskiego.

2. Graficzne wzory pieczęci stanowią kolejno załączniki nr 6,7,8 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Łańcuchy władzy gminy Lubomia składają się z dwudziestu okrągłych ażurowych ogniw, z których 
pierwsze ma wpisane godło napieczętne Lubomi z XVIII wieku czyli ostrze od kopaczki, zaś pozostałe mają 
wpisany inicjał L pisany pismem odręcznym. Klejnot łańcucha stanowi barwny herb gminy Lubomia 
w bordiurze, podtrzymywany przez wyobrażenie przedstawiciela miejscowej unikalne fauny tzn. bączka. 
Elementy metalowe łańcucha są wykonane z metalu w barwie złocistej dla Wójta Gminy Lubomia oraz 
w barwie srebrzystej dla Przewodniczącego Rady Gminy Lubomia.

2. Graficzne wzory łańcuchów stanowią kolejno załączniki nr 9,10 do niniejszej uchwały

§ 8. 1. Sztandar gminy Lubomia ma postać dwustronnego kwadratowego płata obszytego z trzech stron 
srebrną frędzlą. Czwarta strona przymocowana jest do drzewca za pomocą koluszków umocowanych na szpili. 
Drzewce sztandaru zwieńcza ozdobna głowica przedstawiająca wieżę grodową z godła herbu gminy Lubomia. 
Do tulei, na której osadzona jest głowica przywiązana jest dwustronna wstęga składająca się z pięciu równych 
poziomych pasów – błękitnego, żółtego, czerwonego, żółtego i błękitnego. Wstęga zakończona frędzlą złotą. 
Strona prawa sztandaru jest czerwona z godłem Polski w części centralnej. Strona lewa jest błękitna, 
z umieszczonym centralnie godłem herbu gminy z odpowiednio pomnożoną palisadą, tak aby dochodziła do 
brzegów płata. Nad nim czerwony napis majuskułowy GMINA, pod nim zaś LUBOMIA.

2. Graficzny wzór sztandaru stanowią załączniki nr 11,12 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Symbole mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami 
graficznymi określonymi w załącznikach do niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu w postaci dzieł artystycznych.

3. Symbole mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć   i szacunek, a sposób 
ich używania nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes Gminy Lubomia
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4. Prawo do używania symboli, z zastrzeżeniem ust. 6, przysługuje:

1) organom Gminy Lubomia,

2) Urzędowi Gminy Lubomia,

3) jednostkom organizacyjnym Gminy Lubomia,

4) radnym Rady Gminy Lubomia w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu,

5) osobom fizycznym, prawnym, jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej.

5. Podmioty wymienione w ust. 4 zobowiązane są do używania symboli z zachowaniem wymogów 
określonych w ust. 1-3.

6. Używanie symboli poprzez umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu gospodarczego 
następuje wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Lubomia, wyrażoną w formie pisemnej.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 zainteresowany podmiot składa do Wójta Gminy Lubomia 
pisemny wniosek, który powinien zawierać uzasadnienie, przewidywany cel wykorzystania symboli oraz 
projekt graficzny materiałów, na których mają być umieszczone symbole.

§ 10. Wójt Gminy Lubomia może żądać zaprzestania używania symboli, jeżeli podmiot uprawniony 
wykorzystuje symbole Gminy Lubomia w sposób nie zapewniający należytej czci i szacunku, naraża dobre 
obyczaje, prestiż lub interes Gminy Lubomia na szkodę.

§ 11. W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, w Statucie Gminy Lubomia uchwalonym Uchwałą 
XIII/81/2007 Rady Gminy Lubomia 29.06.2007 r. § 6a otrzymuje brzmienie:

„§ 6a. 1. Gmina posługuje się symbolami, których wzór oraz zasady używania ustala odrębna 
uchwała.

2. Organy Gminy używają pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku herb Gminy, a w otoku napis 
odpowiednio: Rada Gminy Lubomia, Wójt Gminy Lubomia, Gmina Lubomia”.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia

Andrzej Godoj
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór herbu gminy Lubomia w kolorze

PANTONE 803 2X
CMYK 100, 15, 0, 0
RGB 255, 213, 0

PANTONE 485 C
CMYK 0, 100, 100, 0
RGB 255, 0, 0

PANTONE 306 C
CMYK 100, 20, 0, 0
RGB 0, 204, 255
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór herbu gminy Lubomia w wersji achromatycznej
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór flagi gminy Lubomia

PANTONE 803 2X
CMYK 100, 15, 0, 0
RGB 255, 213, 0

PANTONE 485 C
CMYK 0, 100, 100, 0
RGB 255, 0, 0

PANTONE 306 C
CMYK 100, 20, 0, 0
RGB 0, 204, 255
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór bannera gminy Lubomia

PANTONE 803 2X
CMYK 100, 15, 0, 0
RGB 255, 213, 0

PANTONE 485 C
CMYK 0, 100, 100, 0
RGB 255, 0, 0

PANTONE 306 C
CMYK 100, 20, 0, 0
RGB 0, 204, 255
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór flagi stolikowej gminy Lubomia

PANTONE 803 2X
CMYK 100, 15, 0, 0
RGB 255, 213, 0

PANTONE 485 C
CMYK 0, 100, 100, 0
RGB 255, 0, 0

PANTONE 306 C
CMYK 100, 20, 0, 0
RGB 0, 204, 255
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór pieczęci gminy Lubomia

1:1

Ø 36 mm
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór pieczęci Rady Gminy Lubomia

1:1

Ø 36 mm
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór pieczęci Wójta Gminy Lubomia

1:1

Ø 36 mm
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Lubomia
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Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór łańcucha Wójta Gminy Lubomia
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Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór sztandaru gminy Lubomia – strona lewa

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 14 – Poz. 3062



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Gminy Lubomia

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Wzór sztandaru gminy Lubomia – strona prawa
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