
UCHWAŁA NR XXVI/239/2021 
RADY GMINY OBROWO 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Obrowo, Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo 
i Łańcucha Wójta Gminy Obrowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713, 1378) oraz art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016r. 
poz. 38), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy Obrowo 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Obrowo. Wzór graficzny sztandaru określa załącznik nr 1 do 
uchwały. 

2. Sztandar Gminy Obrowo składa się z płata, głowicy i drzewca. 

3. Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 100 x 100 cm. Jeden bok płata 
sztandaru jest przymocowany do drzewca. Pozostałe boki obszyte są złotą frędzlą szerokości 5 cm. 

4. Na stronie prawej płata sztandaru koloru czerwonego wyhaftowany jest wizerunek orła białego zgodny 
z aktualnym wzorem godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 2/3 rozmiarów płata. 

5. Na stronie lewej płata sztandaru koloru fioletowego w polu centralnym umieszczony jest herb Gminy 
Obrowo i wyhaftowany złotą nicią majuskułowy napis GMINA (ponad herbem) OBROWO (pod herbem). Od 
strony przydrzewcowej i swobodnej lewej strony sztandaru znajdują się elementy dekoracyjne oparte na 
motywach roślinnych, występujących w herbie Gminy Obrowo. 

6. Głowica sztandaru wykonana jest z metalu barwy patynowanego srebra w kształcie godła herbu 
Ogończyk, osadzonego na półkuli. Głowicę mocuje się do drzewca dwuczęściowego łączonego metalową 
tuleją wykonaną z metalu barwy patynowanego srebra. Dolna część drzewca okuta jest metalowym trzewikiem 
barwy patynowanego srebra. 

§ 2. 1. Sztandar Gminy Obrowo jest używany podczas uroczystości państwowych i gminnych, a także 
podczas uroczystych sesji Rady Gminy Obrowo. 

2. Sztandarowi towarzyszy trzyosobowy poczet, składający się z chorążego i dwóch osób asysty, którego 
skład wyznacza Wójt Gminy Obrowo. 

3. Członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych, szarfie w kolorze biało-
czerwonym przepasanej przez prawe ramię i białych rękawiczkach. 

4. Miejscem przechowywania sztandaru jest siedziba Urzędu Gminy Obrowo. 

5. Na uroczystościach innych niż wymienione w ust. 1, sztandar może być obecny wyłącznie na polecenie 
Wójta Gminy Obrowo. 

6. Podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w pozycji „Spocznij” (pionowo), chyba że 
zaistnieją okoliczności, które wymagają pozycji sztandaru „Baczność” (pochylony pod kątem około 60 stopni). 

7. Sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność” wyłącznie w sytuacji: 

1) odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego, 

2) przeistoczenia, podniesienia i błogosławieństwa w trakcie nabożeństwa religijnego, 

3) dekorowania sztandaru odznaczeniem, 

4) oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: „Sztandar prezentuj” (chorąży pochyla 
sztandar w przód do ok. 45 stopni, mając płat przed sobą). 

8. Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Obrowo, sztandar jest ustawiony w honorowym miejscu. 

9. Sztandar wprowadza się na początku uroczystości, chyba że jej charakter lub program wymuszają inną 
kolejność. 
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10. Prowadzący uroczystość wydaje komendę dla uczestników uroczystości: „Całość powstań! Baczność! 
Sztandar wprowadzić!”. 

11. Sztandar wprowadza i wyprowadza poczet sztandarowy poruszający się krokiem marszowym, 
a chorąży zajmuje środkowe miejsce. 

12. Podczas przemarszu chorąży trzyma sztandar na prawym ramieniu, mając płat za sobą. 

13. Po zajęciu miejsca przez poczet sztandarowy (przodem do uczestników uroczystości), chorąży 
utrzymuje sztandar w pozycji „Baczność” (pochylony pod katem ok. 60 stopni), a członkowie pocztu 
sztandarowego przyjmują postawę „Baczność”. 

14. Pada komenda: „Spocznij” (uczestnicy uroczystości mogą usiąść), członkowie pocztu sztandarowego 
przyjmują postawę „Spocznij”. 

15. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego 
uroczystość: „Całość powstań! Baczność! Sztandar wyprowadzić”. 

16. Po opuszczeniu miejsca uroczystości przez poczet sztandarowy, następuje komenda: „Spocznij” 
(uczestnicy uroczystości mogą usiąść). 

§ 3. 1. Ustanawia się Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo. Wzór graficzny Łańcucha określa 
załącznik nr 2 do uchwały. 

2. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo wykonany jest w całości z metalu barwy 
patynowanego srebra. Składa się z ogniw z uwidocznionym motywem roślinnym, wzorowanym na 
znajdującym się w godle herbu Gminy Obrowo. Główną częścią łańcucha jest medalion z Herbem Gminy 
Obrowo, dekorowany motywem roślinnym, zaczerpniętym z jego godła. Dodatkowym elementem jest 
łańcuszek stabilizujący położenie łańcucha. 

§ 4. 1. Prawo używania Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo przysługuje wyłącznie 
Przewodniczącemu Rady Gminy Obrowo. 

2. Przewodniczący Rady Gminy Obrowo nosi Łańcuch: 

1) podczas sesji Rady Gminy Obrowo, 

2) uczestnicząc oficjalnie w uroczystych wydarzeniach i spotkaniach o charakterze lokalnym i państwowym, 
w szczególności podczas uroczystości z okazji świąt państwowych lub samorządowych, jak również 
w innych szczególnie ważnych wydarzeniach mających miejsce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Decyzję w przedmiocie potrzeby użycia Łańcucha, podejmuje Przewodniczący Rady Gminy Obrowo. 
Przewodniczący może odstąpić od użycia Łańcucha. 

§ 5. 1. Ustanawia się Łańcuch Wójta Gminy Obrowo. Wzór graficzny Łańcucha Wójta Gminy Obrowo 
określa załącznik nr 3 do uchwały. 

2. Łańcuch Wójta Gminy Obrowo wykonany jest w całości z metalu barwy patynowanego złota. Składa się 
z ogniw z uwidocznionym motywem roślinnym, wzorowanym na znajdującym się w godle herbu Gminy 
Obrowo. Główną częścią łańcucha jest medalion z Herbem Gminy Obrowo, dekorowany motywem roślinnym, 
zaczerpniętym z jego godła. 

§ 6. 1. Prawo używania Łańcucha Wójta Gminy Obrowo przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Obrowo. 

2. Wójt Gminy Obrowo nosi Łańcuch: 

1) podczas sesji Rady Gminy Obrowo, 

2) reprezentując Gminę Obrowo podczas uroczystych wydarzeń i spotkań o charakterze lokalnym 
i państwowym, w szczególności uroczystości z okazji świąt państwowych lub samorządowych, jak również 
uczestnictwa w innych szczególnie ważnych wydarzeniach mających miejsce na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

3. Decyzję w przedmiocie potrzeby użycia Łańcucha, podejmuje Wójt Gminy Obrowo. Wójt może odstąpić 
od użycia Łańcucha. 

§ 7. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo oraz Łańcuch Wójta Gminy Obrowo, kiedy nie są 
używane, deponowane są w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrowo. 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Roman Skórski 
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Wzór graficzny sztandaru Gminy Obrowo 
 

Strona prawa 

 
 

Strona lewa 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/239/2021

Rady Gminy Obrowo

z dnia 26 maja 2021 r.
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Głowica 

 
 

Autor projektu: art. plastyk Lech –Tadeusz Karczewski 
                                                           na podstawie kwerendy historycznej  

prof. Krzysztofa Mikulskiego 
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Wzór graficzny łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Obrowo 

 
 

Autor projektu: art. plastyk Lech –Tadeusz Karczewski 
                                                           na podstawie kwerendy historycznej  

prof. Krzysztofa Mikulskiego 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/239/2021

Rady Gminy Obrowo

z dnia 26 maja 2021 r.
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Wzór graficzny łańcucha Wójta Gminy Obrowo 

 
 

Autor projektu: art. plastyk Lech –Tadeusz Karczewski 
                                                           na podstawie kwerendy historycznej  

prof. Krzysztofa Mikulskiego 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/239/2021

Rady Gminy Obrowo

z dnia 26 maja 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713, 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach 
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016r. 
poz. 38) jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać w drodze uchwały organu stanowiącego danej 
jednostki własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory symboli ustanawiane są 
w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną i wymagają zaopiniowania 
przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Stosownie do ww. przepisów, Wójt Gminy Obrowo przekazał do zaopiniowania Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji wzory projektów łańcuchów i sztandaru gminy Obrowo. 

Komisja Heraldyczna uchwałą nr 23-1332/O/2021 z dnia 16.04.2021r. pozytywnie zaopiniowała projekty 
łańcuchów i sztandaru gminy Obrowo. Na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej Minister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji pismem nr DAP-WN-73-23/2019 KH-1332 z dnia 04.05.2021 r. przedłożone 
projekty również zaopiniował pozytywnie. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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