Uchwała Nr XXVIII/216/ 2009
Rady Gminy Zarzecze
z dnia 28 października 2009 r.
W sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Zarzecze oraz zasad
i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Zarzecze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.
130 z późn. zm.) Rada Gminy Zarzecze uchwala, co następuje:
§1
Ustanawia się herb, flagę i pieczęć Gminy Zarzecze, których wzór stanowią załączniki
Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Herbem Gminy Zarzecze są następujące symbole umieszczone na tarczy herbowej
Pofalowany pas srebrny odwołuje się do nazwy gminy — Zarzecze oraz do przepływającej
przez gminę rzeki Mleczki — dopływu Sanu.
Trzy srebrne wręby w pas są godłem w herbie Korczak, którym posługiwali się
począwszy od średniowiecza, przedstawiciele licznych na tych terenach rodów rycerskich
(szlacheckich) zaczynając na Janie Sieńko (2 poł. XIV wieku), jego potomków w XV i na
początku XVI wieku: Siennowskich i Krzeszowskich, a następnie Gorajskich w XVII wieku,
do czasów prawie nam współczesnych, czyli XIX i początków XX wieku, kiedy na tych
terenach pojawili się Drohojewscy. Należy dodać, że Jan Sieńko był fundatorem kościoła
rzymsko-katolickiego p.w. Wszystkich Świętych w Siennowie przed rokiem 1392.
Lilia podwójna srebrna spojona złotym pierścieniem odwołuje się do herbu
rycerskiego Gozdawa, którym pieczętowały się na terenie obecnej gminy liczne rody
rycerskie (szlacheckie) od pierwszej ćwierci XV wieku do początków XVI wieku, m.in.:
Ramszowie — fundatorzy kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Zarzeczu i Dydyńscy
(Dedeńscy) w końcu XVI i w 1 połowie XVII wieku.
Barwa zielona tarczy odwołuje się do barw ruchu ludowego silnego w powiecie
przeworskim od końca XIX wieku do dnia dzisiejszego oraz rolniczego charakteru gminy.

§3
Flagą jest płat tkaniny o proporcjach: 8 : 5 dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 2 : 1 : 1
o barwach: biały szeroki pas z herbem gminy Zarzecze i dwa wąskie: zielony i biały.
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§4
Pieczęcią Gminy Zarzecze w jest koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA
ZARZECZE”, między napisem „GMINA”
i „ZARZECZE” dwie konturowe
sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego koła (pieczęci) godło z herbu gminy
Zarzecze.
§5
1. Herb, flaga i pieczęć gminy określone w § 2, 3 i 4 niniejszej uchwały są znakami prawnie
chronionymi.
2. Rozpowszechnianie z wyłączeniem publikacji naukowych, popularnonaukowych
i służących celom promocji Gminy oraz używanie herbu, flagi i pieczęci Gminy Zarzecze
wymaga zgody Wójta Gminy Zarzecze.
Zasady i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Zarzecze, stanowi załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zarzecze.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.
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Załącznik Nr 1

3

Uzasadnienie herbu gminy:

Pofalowany pas srebrny odwołuje się do nazwy gminy — Zarzecze oraz do
przepływającej przez gminę rzeki Mleczki — dopływu Sanu.
Trzy srebrne wręby w pas są godłem w herbie Korczak, którym posługiwali się
począwszy od średniowiecza, przedstawiciele licznych na tych terenach rodów rycerskich
(szlacheckich) zaczynając na Janie Sieńko (2 poł. XIV wieku), jego potomków w XV i na
początku XVI wieku: Siennowskich i Krzeszowskich, a następnie Gorajskich w XVII wieku,
do czasów prawie nam współczesnych, czyli XIX i początków XX wieku, kiedy na tych
terenach pojawili się Drohojewscy. Należy dodać, że Jan Sieńko był fundatorem kościoła
rzymsko-katolickiego p.w. Wszystkich Świętych w Siennowie przed rokiem 1392.
Lilia podwójna srebrna spojona złotym pierścieniem odwołuje się do herbu
rycerskiego Gozdawa, którym pieczętowały się na terenie obecnej gminy liczne rody
rycerskie (szlacheckie) od pierwszej ćwierci XV wieku do początków XVI wieku, m.in.:
Ramszowie — fundatorzy kościoła p.w. św. Michała Archanioła w Zarzeczu i Dydyńscy
(Dedeńscy) w końcu XVI i w 1 połowie XVII wieku.
Barwa zielona tarczy odwołuje się do barw ruchu ludowego silnego w powiecie
przeworskim od końca XIX wieku do dnia dzisiejszego oraz rolniczego charakteru gminy.
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Załącznik Nr 2

Flagą jest płat tkaniny o proporcjach: 8 : 5 dzielony w pas (poziomo) w proporcjach: 2 : 1 : 1
o barwach: biały szeroki pas z herbem gminy Zarzecze i dwa wąskie: zielony i biały.
Uzasadnienie barw identyczne jak przy herbie gminy.
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Załącznik Nr 3

Koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA ZARZECZE”, między napisem „GMINA”
i „ZARZECZE” dwie konturowe sześciopromienne gwiazdki. W środku liniowego koła
(pieczęci) godło z herbu gminy Zarzecze.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/216/2009 Rady Gminy Zarzecze
z dnia 28 października 2009 r.

Zasady i okoliczności używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Zarzecze.
§1
Herb jest głównym elementem pieczęci oraz pozostałych symboli samorządowych: flagi,
banneru, chorągwi, sztandaru, proporca i łańcucha Wójta.
§2
Herb i pozostałe symbole samorządowe Gminy Zarzecze mogą być używane wyłącznie
w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą
prawem dla insygniów władzy.
§3
1. Herbu Gminy Zarzecze używają:
1) rada gminy,
2) wójt gminy,
3) urząd gminy,
4) jednostki organizacyjne gminy oraz gminne służby do celów związanych z realizacją
zadań ustawowych.
2. Na budynkach administracyjnych będącymi siedzibą władz gminy umieszcza się tablicę
z wizerunkiem herbu.
3. Na budynkach będących siedzibami jednostek, o których mowa w ust. 1 pkt 4 wizerunek
herbu gminy może być umieszczony na tablicach informacyjnych z nazwą jednostki.
§4
W czasie świąt narodowych flagę podnosi się obok flagi państwowej, wojewódzkiej,
powiatowej zgodnie z zasadami określonymi w stosowych przepisach. Dotyczy to budynku
będącego siedzibą władz gminnych i jednostek organizacyjnych w gminie.
§5
Flaga może być używana podczas uroczystości gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
§6
Wizerunki herbu gminy i flagi mogą być używane przez inne podmioty do celów nie
komercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Wójta Gminy Zarzecze.
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