
 
Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/     /21  

Rady Gminy Marcinowice 

Z dnia 26 listopada 2021r. 

 
Łańcuch Wójta Gminy Marcinowice składa się z 19 ogniw dwóch rodzajów: symbolicznego i 

rozdzielającego. Liczba ogniw odpowiada liczbie sołectw gminy Marcinowice. Ogniwa symboliczne 

mają formę ażurowych trapezów, z dłuższą podstawą u dołu, które przy dłuższej podstawie mają 

dodatkowo dwa zwężające się schodkowe stopnie, a u krótszej jeden. W trapezy wpisane są symbole 

nawiązujące do historycznych i obecnych zajęć mieszkańców gminy. Ogniwa rozdzielające mają 

formę ażurowych łezkowatych kształtów, łączących się pośrodku zaostrzonymi końcami, dwie górne 

nieco mniejsze od dolnych- jest ich 9. Najważniejszym elementem łańcucha jest jego klejnot, tzn. 

herb gminy w ozdobnym kartuszu, przywieszony do łańcucha w jego przedniej części. Godło herbu 

jest ujęte w ażurową tarczę herbową. Łańcuch Wójta jest wykonany z metalu o barwie złotej. 

Wzór łańcucha Wójta Gminy Marcinowice  



Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/     /21  

Rady Gminy Marcinowice 

Z dnia26 listopada 2021r. 

 
Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Marcinowice składa się z 19 ogniw dwóch rodzajów: 

symbolicznego i rozdzielającego. Liczba ogniw odpowiada liczbie sołectw gminy Marcinowice. 

Ogniwa symboliczne mają formę ażurowych trapezów, z dłuższą podstawą u dołu, które przy dłuższej 

podstawie mają dodatkowo dwa zwężające się schodkowe stopnie, a u krótszej jeden. W trapezy 

wpisane są symbole nawiązujące do historycznych i obecnych zajęć mieszkańców gminy. Ogniwa 

rozdzielające mają formę ażurowych łezkowatych kształtów, łączących się pośrodku zaostrzonymi 

końcami, dwie górne nieco mniejsze od dolnych- jest ich 9. Najważniejszym elementem łańcucha jest 

jego klejnot, tzn. herb gminy w ozdobnym kartuszu, przywieszony do łańcucha w jego przedniej 

części. Godło herbu jest ujęte w ażurową tarczę herbową. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy 

Marcinowice jest  z metalu o barwie srebrnej. 

Wzór Łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Marcinowice    
 



UZASADNIENIE 

 

 
Gmina Marcinowice posiada uchwalone symbole w postaci herbu, flagi, flagi stolikowej, 

banneru oraz pieczęci ozdobnych. Projekty tych symboli uzyskały w 2016 roku pozytywną 

opinię Ministra właściwego ds. administracji publicznej. Opinia została wystawiona w oparciu o 

uchwałę nr 69-2018/O/2016 Komisji Heraldycznej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie 

projektów herbu, flag, banneru i pieczęci gminy Marcinowice. Obecnie, władze gminy 

Marcinowice postanowiły uzupełnić zestaw insygniów gminnych o ozdobne Łańcuchy Wójta i 

Przewodniczącego Rady Gminy.  W tym celu władze gminy  przedłożyły projekty Łańcucha 

Wójta Gminy Marcinowice oraz Przewodniczącego Gminy Marcinowice wykonane przez 

heraldyka. Komisja Heraldyczna uchwałą nr 59-2018-/O/2021 pozytywnie zaopiniowała 

projekty łańcuchów. Łańcuchy uzyskały również pozytywną opinię Ministra właściwego ds. 

administracji publicznej. Łańcuchy są atrybutami władzy noszonymi przez Wójta i 

Przewodniczącego Rady Gminy na wyjątkowo uroczystych sesjach rady gminy a także innych 

uroczystościach. 

 


