
      U C H W A Ł A   Nr  XXXIX/379/2006 
      Rady  Miasta  Sandomierza 
      z dnia  18 pa�dziernika 2006 roku 
 
 
w sprawie ustanowienia insygniów samorz�dowych Miasta Sandomierza:   Ła�cucha  
Przewodnicz�cego Rady Miasta i Ła�cucha Burmistrza, oraz zasad ich u�ywania  i 
stosowania. 
                        
            
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym 
/t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm./ oraz art. 2 ust.2, art.3 ust.1 i 3, i art. 6 ust.1  
ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach /Dz.U. nr 31 poz. 130 z pó�n. zm./, i  § 
5 ust .3, Statutu Miasta Sandomierza /stanowi�cego Zał�cznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/74/2003 
Rady Miasta Sandomierza z dnia  
17 wrze�nia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sandomierza/, po zaopiniowaniu przez 
Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji   -  Rada Miasta Sandomierza  uchwala,  co 
nast�puje: 
 
      § 1. 
 
1. Ustanawia si� insygnia samorz�dowe Miasta Sandomierza, w postaci: 
    1) -  Ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta, 
    2) -  Ła�cucha Burmistrza. 
2. Otoczenie  tych  symboli  czci�  i  szacunkiem  jest  prawem  i  obowi�zkiem  ka�dego,  kto  ma  
prawo do ich u�ywania i stosowania. 
 
      § 2. 
 
1. Prawo noszenia ła�cucha, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 1,  ma jedynie Przewodnicz�cy Rady 
Miasta. 
2. Prawo noszenia ła�cucha, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 2, ma jedynie Burmistrz Miasta. 
3. W przypadku vacatu na stanowisku Przewodnicz�cego Rady Miasta prawo noszenia ła�cucha, o 
którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, ma  Wiceprzewodnicz�cy Rady Miasta  wykonuj�cy obowi�zki 
Przewodnicz�cego  Rady Miasta. 
4. W wyj�tkowych sytuacjach Przewodnicz�cy Rady Miasta i Burmistrz Miasta mog� jednorazowo 
upowa�nia do noszenia insygniów, o których mowa w § 1 ust. 1, odpowiednio 
Wiceprzewodnicz�cego Rady Miasta lub Zast�pc� Burmistrza. 
 
      § 3. 
 
1. Ła�cuch Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza, zwany dalej „ła�cuchem”,  
     jest materialnym atrybutem władzy uchwałodawczej gminy - o statusie miejskim,  i 
podkre�leniem funkcji pełnionej przez osob� sprawuj�c� t� godno��.  Przechowywany jest w etui 
lub stosownej gablocie, miejscu  stałego urz�dowania Przewodnicz�cego Rady Miasta. 
2.  Ła�cuch u�ywany jest przez Przewodnicz�cego Rady Miasta podczas: 
     1)     sesji Rady Miasta Sandomierza,     
     2) uroczysto�ci  z okazji �wi�t pa�stwowych, wojewódzkich lub samorz�dowych 
             uroczysto�ci i innych oficjalnych okazji (np. wydarzenia o charakterze politycznym, 
            społecznym, gospodarczym i religijnym, uroczyste otwarcie roku akademickiego, zjazdu,  
            konferencji, �wi�t resortowych, itp.), 
     3)      oficjalnych   wizyt delegacji pa�stwowych lub samorz�dowych krajowych i 
zagranicznych w mie�cie, 



     4)      oficjalnych wizyt delegacji krajowych i zagranicznych miasta z udziałem 
Przewodnicz�cego,  
     5)      oficjalnych konferencji, narad i spotka� miejskich władz samorz�dowych w kraju, 
     6)  uroczysto�ci honorowania osób zasłu�onych orderami lub odznaczeniami  pa�stwowymi lub 
              samorz�dowymi, a tak�e odznakami resortowymi, oraz podczas wr�czania nagród za 
wybitne osi�gni�cia i zasługi dla Miasta Sandomierza, 
     7)       innych szczególnie wa�nych wydarze� maj�cych miejsce w Rzeczpospolitej Polskiej,  
Unii Europejskiej,  Województwie �wi�tokrzyskim,  Powiecie Sandomierskiem i  Mie�cie 
Sandomierz,   
3.  Wzór ła�cucha zawiera Zał�cznik Nr 1. 
 
 
      § 4. 
 
1. Ła�cuch Burmistrza Miasta Sandomierza, zwany dalej „ła�cuchem”, (podobnie jak ła�cuch 
     Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza) jest materialnym atrybutem najwy�szego 
     przedstawiciela  organu wykonawczego gminy – o statusie miejskim, i podkre�leniem funkcji 
     pełnionej przez osob� sprawuj�c� t� godno��.  Przechowywany jest w etui lub stosownej 
gablocie, w miejscu stałego urz�dowania Burmistrza Miasta. 
2.  Ła�cuch u�ywany jest przez Burmistrza Miasta podczas: 

1) sesji Rady Miasta, w punkcie porz�dku obrad który dotyczy nadania Honorowego 
Obywatelstwa 
Miasta Sandomierza oraz w trakcie uroczysto�ci w czasie których dokonuje si� wr�czenia 
uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sandomierza. 

    2)  uroczystych sesji Rady Miasta Sandomierza, 
    3) uroczysto�ci  z okazji �wi�t pa�stwowych, wojewódzkich lub samorz�dowych 
          uroczysto�ci i innych oficjalnych okazji (np. wydarze� o charakterze politycznym, 
społecznym, gospodarczym i religijnym, uroczyste otwarcie roku akademickiego, zjazdu, 
konferencji, �wi�t  resortowych, itp.), 
    4)  oficjalnych   wizyt delegacji pa�stwowych lub samorz�dowych krajowych i zagranicznych w 
         mie�cie, 
    5)  oficjalnych wizyt delegacji krajowych i zagranicznych miasta z udziałem Burmistrza,  
    6)  oficjalnych konferencji, narad i spotka� miejskich władz samorz�dowych w kraju, 
    7) uroczysto�ci honorowania osób zasłu�onych orderami lub odznaczeniami  pa�stwowymi lub 
          samorz�dowymi, a tak�e odznakami resortowymi, oraz podczas wr�czania nagród za 
wybitne osi�gni�cia i zasługi dla Miasta Sandomierza, 
8)   innych szczególnie wa�nych wydarze� maj�cych miejsce w Rzeczpospolitej Polskiej, Unii 
      Europejskiej,  Województwie �wi�tokrzyskim,  Powiecie Sandomierskiem i  Mie�cie 
Sandomierz.  
3.  Wzór ła�cucha zawiera Zał�cznik Nr 2. 
 
      § 5. 
 
1. Decyzj� o potrzebie u�ycia insygniów w oparciu o zasady okre�lone w § 3 ust  2, i § 4 ust.2, 
podejmuj� osoby osiadaj�ce prawo ich noszenia. 
2. Osoby posiadaj�ce prawo noszenia insygniów mog� odst�pi� od ich u�ycia. 
3. Na pierwszej sesji Rady Miasta nowej kadencji Przewodnicz�cy Rady Miasta poprzedniej 
kadencji składa insygnia na r�ce przewodnicz�cego obrad Rady Miasta.   
     Nowo wybranego Przewodnicz�cego Rady Miasta dekoruje insygniami przewodnicz�cy obrad 
Rady Miasta.  
4. W przypadku wyboru Przewodnicz�cego Rady Miasta w trakcie trwania kadencji dekoracji 
insygniami nowo wybranego Przewodnicz�cego Rady Miasta dokonuje Wiceprzewodnicz�cy. 
5. Na sesji Rady Miasta podczas której nast�puje �lubowanie nowo wybranego Burmistrza Miasta 
po zło�eniu  �lubowania: 
    1)  dotychczasowy Burmistrz Miasta przekazuje insygnia nowemu Burmistrzowi, 



    2) w przypadku nieobecno�ci dotychczasowego Burmistrza Miasta aktu dekoracji insygniami 
dokonuje Przewodnicz�cy Rady Miasta. 
    3)  ust�puj�cy Burmistrz otrzymuje z r�k nowego Burmistrza pami�tkow� kopi� artystycznie 
przetworzonego ła�cucha. 
6. W przypadku je�li nowo wybrany Burmistrz Miasta był Burmistrzem w poprzedniej kadencji 
odst�puje si� od czynno�ci okre�lonej w ust. 5. 
7. Ust�puj�cemu Burmistrzowi przysługuje prawo noszenia kopii artystycznie przetworzonego 
ła�cucha na zasadach okre�lonych w §  4 ust. 2. 
8.  Ust�puj�cy Przewodnicz�cy Rady Miasta otrzymuje na własno�� kopi� artystycznie 
przetworzonego herbu z ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza. 
9. Wr�czenia pami�tkowego atrybutu władzy uchwałodawczej ust�puj�cemu Przewodnicz�cemu 
Rady Miasta dokonuje nowo wybrany Przewodnicz�cy Rady Miasta, na  nast�pnej sesji po sesji, na 
której dokonano jego wyboru. 
10.  W przypadku je�li nowo wybrany Przewodnicz�cy Rady Miasta był Przewodnicz�cym w 
poprzedniej kadencji Rady,  odst�puje si� od czynno�ci okre�lonych w ust.8 i 9. 
 
      § 6. 
 
1. Insygnia samorz�dowe Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza i Burmistrza Miasta 
Sandomierza nie mog� by� umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego. 
2.  Dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego 
insygniów w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej za zgod� Burmistrza Miasta 
Sandomierz. 
 
      § 7. 
 
Wykonanie uchwały powierza si� stosownie do przyznanych uprawnie�  Burmistrzowi Miasta 
Sandomierza i Przewodnicz�cemu Rady Miasta .   
      § 8. 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie:    do Uchwały w sprawie ustanowienia insygniów samorz�dowych  Miasta  
                                             Sandomierza: Ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta i Ła�cucha 
                                             Burmistrza, oraz zasad u�ywaniu i stosowania. 
 
  Uchwał� Nr XXVIII/251/2005  z dnia 31 sierpnia 2005 r.  Rada Miasta Sandomierza  
okre�liła wzory insygniów samorz�dowych Miasta Sandomierza, Ła�cucha  Przewodnicz�cego Rady Miasta 
oraz Ła�cucha Burmistrza. 
  Zgodnie z wymogami okre�lonymi w  art.3 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o 
odznakach i mundurach /Dz.U. Nr31 poz.130 z pó�n.zm./ i wykonaniu § 1 ust.2 i § 2 wy�ej wymienionej 
Uchwały – pismem z dnia 05.09.2005 r. (znak: Or.01500/29/2005) Burmistrz wyst�pił z pro�b� do Ministra 
Spraw Wewn�trznych i Administracji o zaopiniowanie przedmiotowej uchwały. 
  MSWiA zaopiniowało przedło�one projekty pozytywnie, (pismo znak: AP/78-
126/05/AMiKH-1132/GL). Podstaw� wyra�enia powy�szej opinii stanowi uchwała Komisji Heraldycznej, 
która zawiera merytoryczn� ocen� nadesłanych projektów w zakresie ich zgodno�ci z zasadami heraldyki i 
miejscow� tradycja historyczn�. 
  „Komisja z uzasadnieniem odniosła si� do warstwy symbolicznej oraz walorów 
plastycznych i estetycznych proponowanych insygniów.”  
  Nale�y odnie�� si� z wielkim uznaniem i szacunkiem do merytorycznej opinii Komisji 
Heraldycznej, w skład której wchodz� osoby kompetentne w zakresie heraldyki i weksylologii. 
  
 

  Zgodnie z art.3 ustawy o odznakach i mundurach, jednostka samorz�du terytorialnego 
mo�e ustanawia�, w drodze uchwały organu stanowi�cego własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i 
inne symbole. Ustawa, nakazuje uzyskanie opinii wła�ciwego ministra dotycz�cej wzoru symbolu. 
Obowi�zek uzyskania opinii oznacza,  i� podmiot zobowi�zany musi przedstawi� zagadnienie podmiotowi 
uprawnionemu do zaopiniowania.  Stanowisko podmiotu uprawnionego nie jest jednak wi���ce dla organu 
zobowi�zanego, który podczas rozstrzygania danego zagadnienia mo�e, ale wcale nie musi uwzgl�dni� 
stanowiska zawartego w opinii. Konsultowanie si� organów w formie opinii ma na celu zapewnienie 
organowi niekompetentnemu do załatwienia danej sprawy mo�liwo�ci przedstawienia swojego stanowiska, 
Dlatego te� konsultacja w formie opinii dotyczy co do zasady etapu poprzedzaj�cego podjecie danego 
rozstrzygni�cia. 
Opinia przedstawiona przez  ministra wła�ciwego do administracji publicznej ma zatem na celu 
przedstawienie wnioskodawcy (jednostce samorz�du terytorialnego) stanowiska osób kompetentnych w 
zakresie heraldyki i wekslologii, ma zapewni� prawidłowo�� stanowionych symboli. 
 
  Rada Miasta Sandomierza zastosowała si� do przewidzianych prawem wymogów 
konsultacji z uprawnionymi podmiotami i uzyskała pozytywn� opini�, która umo�liwia podj�cie niniejszej 
uchwały. 
 
  Reasumuj�c powy�sze odniesienia dotycz�ce wzorów ła�cuchów i uzasadnienie prawne, 
jak i  opini� KH(1) cyt:. „Komisja Heraldyczna jest przekonana, ze Miasto Sandomierz jest na wła�ciwej 
drodze do ustanowienia oryginalnych i wła�ciwie wykonanych znaków swej samorz�dno�ci i to�samo�ci.”  
- proponuje si�  przyj��  wzory:  Ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza i Ła�cucha 
Burmistrza Miasta Sandomierza zgodnie z projektem przedstawionym w Uchwale Nr XXVIII/252/2005 z 
dnia 31.08.2005 r.  
w sprawie ustalenia wzorów insygniów samorz�dowych Miasta Sandomierza: ła�cuch Przewodnicz�cego 
Rady Miasta oraz ła�cuch Burmistrza, i powtórzonym w niniejszej Uchwale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
KH(1) – Komisja Heraldyczna 
 
 
 
 
 
        Zał�cznik nr 1  

        do Uchwały Nr 
  XXXIX/379/2006

 

        Rady Miasta Sandomierza 

        z dnia 18.10.06 r. 

 

 

 

 

 

Szczegółowy opis : Ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza jako oznaki najwy�szego 

                                               przedstawiciela władzy uchwałodawczej gminy - o statusie miejskim.  

  

Materiał: 

              - srebro. 

 

 

Ła�cuch składa si�: 

-   z dwudziestu płaskich ogniw z wytłoczon� plecionk�, 

-   oraz dziewi�ciu wypukłych ogniw, 

-   w centralnym miejscu, ła�cuch spaja stylizowany płaski emblemat z wygrawerowanym napisem: 

    PRZEWODNICZ	CY RADY MIASTA 

- poni�ej centralnego motywu zamontowano a�urow� kopi� najstarszej zachowanej piecz�ci miasta z 1343 roku  

    o �rednicy 88 mm, 

- wszystko spi�te 37  srebrnymi oczkami 

 

Zał�czniki graficzne (foto) od Nr 1.1.  do  Nr  1.4. przedstawiaj� rzeczywisty wygl�d w/w ła�cucha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Zał�cznik nr 2  

        do Uchwały Nr  XXXIX/379/2006 

        Rady Miasta Sandomierza 

        z dnia 18.10.06 r. 
 

 

Szczegółowy opis : Ła�cucha Burmistrza Miasta Sandomierza jako oznaki najwy�szego przedstawiciela 

organu 

                                               wykonawczego gminy  - o statusie miejskim.  

  

Na jego symbolik� składaj� si� w�tki tre�ciowe, opisuj�ce najwa�niejsze wydarzenia z ponad 1000 letniej historii 

Sandomierza.  

 

Materiał: 

             - srebro, 

             - krzemie� pasiasty (klejnot Ziemi Sandomierskiej, wyst�puj�cy tylko w tym regionie na kuli ziemskiej). 

 

Ła�cuch składa si�: 

-   z jedenastu płytek z krzemienia pasiastego oprawionych w srebrne a�urowe ogniwa ła�cucha,  które przedziela 

-   dwana�cie  w�skich prostok�tnych  srebrnych  a�urowych ogniwek wypełnionych płytkami krzemienia pasiastego, 

-   głównym elementem ła�cucha jest srebrny odlew najstarszej zachowanej piecz�ci miasta z 1343 roku o �rednicy 72 

mm  

    (w/w tłok mosi��ny jest w posiadaniu Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie), 

-  cało�� spi�ta 58 srebrnymi oczkami.   

 

Ozdobne ogniwa z opisami wpi�te s� w ła�cuch w nast�puj�cej kolejno�ci dziejowej miasta, a to: 

* po prawej stronie głównego elementu: 

                                                  -  pocz. X w. Zało�enie osady przez Sudomira 

                   -  1226  Pierwsza lokacja miasta Leszek Biały 

                   -  1570  Zgoda Sandomierska 

                   -  1990  Restytucja Samorz�du Terytorialnego 

 

* po lewej stronie głównego elementu: 

                  -  1097  Sedes Regni Principalis 

                  -  1286  Druga lokacja Miasta Leszek Czarny 

                  -  1999  Wizyta Papie�a Jana Pawła II 

* pozostałe cztery płytki – do zapisania w przyszło�ci. 

 

 

Ła�cuch przechowywany jest z ozdobnym etui – vide zał�cznik graficzny od Nr 2.1. do Nr  2.3.     

      

Zał�czniki graficzne (foto) od  Nr  2.3. do  Nr  2.15. przedstawiaj� rzeczywisty wygl�d w/w ła�cucha. 

 


