
 
Uchwała Nr VIII/45/09 
Rady Gminy w Kowali 

z dnia 30 września 2009 roku 
 
w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Kowala 
 
 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 i 2 ustawy z dnia 
21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 z późn. zm.) 
 
     uchwala się, co następuje: 
 
      § 1. 
Przyjmuje się projekt herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Kowala określone wraz z opisem 
na załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały. 
 
      § 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
      § 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia . 
 
     Uzasadnienie: 
  

W styczniu 2008 r. Urząd Gminy podjął prace zmierzające do zaprojektowania 
zgodnie ze sztuką heraldyczną herbu, flagi, banneru i pieczęci gminy Kowala. Prace te 
zaowocowały stworzeniem 3 projektów nawiązujących swoją grafiką do etymologii nazwy 
gminy, wydarzeń historycznych oraz charakteru i gospodarki gminy. 

Uchwałą Nr IV/20/08 Rady Gminy w Kowali z dnia 25 kwietnia 2008 wybrany został 
projekt, który przesłano do zaopiniowania przez Komisję  Heraldyczną. W dniu 8 maja 2009 
r. Komisja Heraldyczna podjęła Uchwałę Nr 132-1337/O/2009 w sprawie negatywnej oceny 
przedmiotowego projektu, sugerując jednocześnie zmiany, które naleŜy uwzględnić w 
projekcie, tak aby był zgodny z zasadami heraldyki. 

Pod uwzględnieniu ww. uwag. przygotowany został nowy projekt herbu, flagi, 
banneru i pieczęci gminy Kowala, które stanowią załączniki do przedmiotowej uchwały. 

Procedura uchwalania wybranego przez Radę Gminy w Kowali projektu będzie 
polegała na jego zaopiniowaniu przez Komisję Heraldyczną – organ opiniodawczo-doradczy 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po uzyskaniu stosownej opinii Rada Gminy 
będzie władna do uchwalenia herbu gminy Kowala. Grafikę i opisy projektu przedstawiono 
na załączniku do projektu uchwały. 

 
 
 
 

Przewodniczący  
   Rady Gminy w Kowali 
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