UCHWAŁA Nr VI/38/07
RADY GMINY LUBANIE
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flag i pieczęci Gminy Lubanie 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 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm. ) oraz art. 3 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o
odznakach i mundurach ( Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm. ) po uzyskaniu pozytywnej
opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji uchwala się, co następuje;
§ 1. Ustanawia się herb, flagi i pieczęcie Gminy Lubanie.
§ 2. 1. Herb Gminy Lubanie stanowi tarcza hiszpańska zaokrąglona od dołu o proporcjach wysokości
do szerokości 7:6. W polu błękitnym w pas mitra złota z obszyciami czerwonymi a pod jej wstęgami
trzy kule złote, pastorał z krzywaśnią srebrny w prawo. W podstawie tarczy dwie fale srebrne.
2. Herb gminy umieszcza się na budynkach i w salach posiedzeń należących do organów gminy i
gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Prawo do używania herbu gminy bez ograniczeń przysługuje organom gminy, Urzędowi Gminy
oraz gminnym jednostkom organizacyjnym.
4.Wzór herbu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Flagę Gminy Lubanie stanowi poziomy płat materii o proporcji boków 8:5, umieszczony
krótszym bokiem do drzewca, składający się z czterech poziomych stref barwnych równej wysokości
– żółtej, czerwonej, białej i błękitnej.
2. Flagę urzędową Gminy Lubanie stanowi poziomy płat materii o proporcji boków 8:5, umieszczony
krótszym bokiem do drzewca, składający się z czterech poziomych stref barwnych równej wysokości
– żółtej, czerwonej, białej i błękitnej. Na środku flagi umieszczony jest herb Gminy Lubanie. Odległość
herbu od górnego i dolnego brzegu flagi identyczna. Odległość herbu od prawego i lewego brzegu
flagi identyczna.
2. Flagi , o których mowa w ust. 1 i 2 podnosi się przed budynkiem lub na budynku stanowiącym
siedzibę władz gminy albo w miejscu ich obrad czy przebywania.
3. Wzór flagi Gminy Lubanie stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Wzór flagi urzędowej Gminy Lubanie stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Pieczęć Rady Gminy Lubanie ma kształt okrągły, o średnicy 35 mm, w polu pieczęci znajduje
się herb gminy z majuskułowym napisem otokowym : RADA GMINY LUBANIE.
2. Pieczęć Wójta Gminy Lubanie ma kształt okrągły, o średnicy 35 mm, w polu pieczęci znajduje się
herb gminy z majuskułowym napisem otokowym : WÓJT GMINY LUBANIE.

3. Wzór pieczęci Rady Gminy Lubanie stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Wzór pieczęci Wójta Gminy Lubanie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Używanie wzoru herbu, flag i pieczęci Gminy Lubanie w celach komercyjnych wymaga zgody
Wójta Gminy Lubanie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Bogumił Kurant

Uzasadnienie
do uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Lubanie z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustanowienia
herbu, flag i pieczęci Gminy Lubanie oraz zasad ich używania
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Heraldycznego Panu dr Piotrowi Bogocie zostało powierzone opracowanie koncepcji heraldycznej dla
Gminy Lubanie.
Należy podkreślić, iż prawo posiadania przez gminę herbu, flagi, emblematów, insygniów
czy innych symboli wynika z przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Autor opracowania przedstawił propozycję następujących desygnatów Gminy Lubanie:
herbu, flagi gminy, flagi urzędowej gminy, pieczęci Rady Gminy oraz pieczęci Wójta Gminy.
Niniejsze propozycje zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i
mundurach zostały przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznym i Administracji celem
zaopiniowania. Przedłożone Ministerstwu projekty uzyskały pozytywną opinię Komisji Heraldycznej,
która stwierdziła ich zgodność z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną.
Etapem kończącym całą procedurę ustanowienia herbu, flagi i pieczęci jest podjęcie stosownej
uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym przedkładam
dziś projekt takowej uchwały

i proszę o podjęcie jej w przedstawionym brzmieniu.

