
U C H W A Ł A   Nr  XXVIII/251/2005     
 

Rady  Miasta  Sandomierza 
 
    z dnia  31 sierpnia 2005 roku 
 
 
w sprawie ustalenia wzorów insygniów samorz�dowych Miasta 
        Sandomierza: ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta oraz ła�cucha 
       Burmistrza  
 
  
 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./ z oraz art.3 ust.1 i 3 ustawy  
z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach /Dz.U. nr 31 poz. 130 z pó�n. zm./ -  
Rada Miasta Sandomierza  uchwala,  co nast�puje: 
 
 
      § 1. 
 
1. Ustala si� wzory nast�puj�cych insygniów samorz�dowych Miasta Sandomierza: 
    1) Ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta – w zał�czniku nr 1, 
    2) Ła�cucha Burmistrza -w zał�czniku nr 2. 
 
2. Wzory insygniów, o których mowa w ust.1 nale�y niezwłocznie przedstawi� Ministrowi 
     Spraw Wewn�trznych i Administracji w celu uzyskania opinii wymaganej w my�l art.3 
     ust.3 ustawy o odznakach i mundurach. 
 
 
      § 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 
    
      § 3. 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

 
Przewodnicz�cy Rady Miasta    

mgr Ryszard Lewandowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Uzasadnienie: 
 
Zgodnie z ustawodawstwem obowi�zuj�cym w Rzeczpospolitej Polskiej, jednostki samorz�du 
terytorialnego, a wi�c tak�e gmina o statusie miejskim, mog� ustanawia� własne symbole i nimi si� 
posługiwa�.  
Ła�cuch ceremonialny nale�y do najbardziej rozpowszechnionych współcze�nie oznak władzy 
urz�dników samorz�dowych.      W    Polsce zachowały si� ła�cuchy prezydentów i burmistrzów z 
XIX w. Zwyczaj noszenia ła�cucha zachował si� w �rodowisku samorz�du zawodowego (np. ła�cuch 
s�dziowski, rektorski, dzieka�ski,  starszego cechu rzemie�lniczego).  
Na poziomie gmin ła�cucha ceremonialnego u�ywaj�   przewodnicz�cy rad,  prezydenci  
i burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin. 
 
1). Proponuje si� wykonanie ła�cucha Przewodnicz�cego Rady Miasta Sandomierza jako oznaki  
najwy�szego przedstawiciela władzy uchwałodawczej gminy – o statusie miejskim. Ła�cuch składa 
si� z  dwudziestu płaskich ogniw z wytłoczon� stylizowan� plecionk� oraz dziewi�� wypukłych 
ogniw.  W centralnym miejscu, ła�cuch spaja stylizowany płaski emblemat z wygrawerowanym 
napisem „PRZEWODNICZ�CY RADY MIASTA”.   Poni�ej centralnego motywu zamontowano 
a�urowa kopi� najstarszej zachowanej piecz�ci miasta z 1343 roku o �rednicy 88 mm. 
Ła�cuch zostanie wykonany ze srebra.  
2). Proponuje si� równie� wykonanie ła�cucha Burmistrza 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.    
Mamy tu wi�c dwana�cie płytek z krzemienia pasiastego oprawionych w srebrne a�urowe ogniwa 
ła�cucha. Ogniwa te przedzielaj� w�skie prostok�tne srebrne a�urowe ogniwka wypełnione 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). 
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 przez Sudomira 
  - 1226 – pierwsza lokacja miasta Leszek Biały 

- 1570 – Zgoda Sandomierska 
- 1990 – Restytucja Samorz�du Terytorialnego 

* po lewej stronie głównego elementu: 
  - 1097 –  Sedes Regini Principalis 
  - 1286 – Druga lokacja Miasta Leszek Czarny 
  - 1999 – Wizyta Papie�a Jana Pawła II  
* pozostałe cztery płytki – do zapisania w przyszło�ci. 
Ła�cuch wykonany zostanie w srebrze, a jako no�nik informacji proponuje si� płytki krzemienia 
pasiastego – klejnotu Ziemi Sandomierskiej (wyst�puj�cego tylko w tym regionie na kuli ziemskiej).  
 
                         Historycznie - stabilizacja organów władzy miejskiego samorz�du oraz rozwój 
kontaktów handlowych zrodził potrzeb� posiadania własnej kancelarii i własnej piecz�ci miejskiej dla 
legalizacji wystawianych przez siebie dokumentów. W ich wła�nie obrazie, jako znaku rozpoznawczo-
własno�ciowym miasta kiełkował i kształtował si� herb miejski. Dochowane do dzi� przy 
dokumentach archiwalnych najstarsze odciski tych piecz�ci stanowi� najbardziej wiarygodn�, 
plastyczn� dokumentacj� postaci miejskiego herbu. 
                        Symbolika ła�cuchów nawi�zuje do lokalnej tradycji historycznej w taki sposób, aby 
pokaza� jej zwi�zek z przeszło�ci� bez wzgl�du na narodowo�� czy wyznanie. 
Nale�y przyj��, �e wprowadzenie w/w symbolicznych oznak swej to�samo�ci  da w pełni symboliczny 
wyraz idei samorz�dno�ci ł�cz�cej cał� społeczno�� miasta Sandomierza. 
 
 
 


