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UCHWAŁA Nr XXVIII/154/13
RADY GMINY RUSINÓW
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu i flagi Rusinów oraz zasad ich używania.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.
poz.594) 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.) po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2013 r. Nr DWJSTWSUST-78-4/13/GL KH-1710, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się herb Gminy Rusinów według opisu zawartego w § 2 uchwały.
2. Wzór graficzny herbu określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Herb Gminy Rusinów przedstawia na polu czerwonym pod złotym krzyżem św. Andrzeja głowę
łabędzia srebrnego z szyją i skrzydłem, ze złotym dziobem.
§ 3. 1. Ustanawia się flagę Gminy Rusinów według opisu zawartego w § 4 uchwały.
2. Wzór graficzny flagi określa załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Flaga Gminy Rusinów to „Płat o stosunku wysokości do długości 5:8 podzielony pionowo na trzy
części o stosunkach szerokości 3:1:1 w barwach czerwonej, białej i żółtej, na części czerwonej herb Gminy
Rusinów”.
§ 5. Symbole, o których mowa w § 1 - 4 uchwały stanowią własność Gminy Rusinów i są znakami prawnie
chronionymi i mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami
graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
§ 6. Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje:
1) Radzie Gminy Rusinów i Wójtowi Gminy Rusinów,
2) Urzędowi Gminy w Rusinowie,
3) gminnym jednostkom organizacyjnym,
4) innym podmiotom wykonującym w imieniu Gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.
§ 7. 1. Herb i flagę Gminy Rusinów umieszcza się w pomieszczeniach, na budynkach i przed budynkami,
stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Gminy.
2. Symbole, o których mowa w ust. 1 mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt
i rocznic gminnych, państwowych, regionalnych, wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu RP,
samorządowych, do Parlamentu Europejskiego, referendach oraz podczas innych imprez promujących Gminę
lub organizowanych przez Gminę.
3. Herb może być umieszczany na:
1) pismach urzędowych,
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2) stronach internetowych,
3) w Biuletynie Informacji Publicznej, którego administratorem jest Gmina Rusinów,
4) upominkach, gadżetach, dyplomach okolicznościowych, podziękowaniach, wydawnictwach lub innych
przedmiotach promujących Gminę Rusinów,
5) tablicach informujących o granicach administracyjnych Gminy Rusinów.
§ 8. 1. Herb i flaga mogą być wykorzystywane przez Urząd Gminy w Rusinowie i gminne jednostki
organizacyjne oraz sołectwa do celów promocji Gminy Rusinów.
2. Symboli, o których mowa w ust. 1 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do celów
komercyjnych.
3. Zgody na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi w celach komercyjnych przez
podmioty wymienione w ust. 2 udziela Wójt.
4. Zasady i warunki używania tych symboli określa pisemna umowa.
5. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy Rusinów stanowi załącznik Nr 3 do
uchwały.
§ 9. 1. Herb i flaga Gminy Rusinów mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie
w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie.
2. Wójt może zakazać używania herbu i flagi, jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje
te symbole w sposób nie zapewniający im należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Gminy
lub naraża na szkodę interes Gminy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie:
Jadwiga Kietlińska
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Uzasadnienie
Uzasadnienie zastosowanej symboliki w herbie
Tradycja heraldyczna Gminy Rusinów wynika z najstarszych udokumentowanych faktów związanych
z nadaniem lub posiadaniem dób.
Pierwszy to nadanie wsi Nieznamierowice 1288 r. przez księcia sandomierskiego Władysława Łokietka
klasztorowi cystersów w Sulejowie co podane jest w opisie parafii Nieznamierowice. Ta wieś była
w posiadaniu opactwa sulejowskiego do początku XV w. Ponieważ okres posiadania przez zakon był dość
krótki, słusznym wydaje się oparcie tradycji na ciągłości historycznej od XIV w. do dziś, parafii św. Andrzeja
Apostoła, najpierw we wsi gałki (zwanej z powodu patrona parafii także Andrzejowem), potem przeniesionej
do Nieznamierowic po zdobyciu przez nie na przełomie XIV i XV w. statusu miasta. Nieznamierowice miały
ten status do XIX w., ale herb ani dokument nadania praw miejskich nie są znane. Można podejrzewać, że
w istocie nigdy nie powstało civitas Nieznamierowice, w dokumentach występuje określenie oppidum –
wskazujące na status dużo niższy. Wynikające z wielowiekowego istnienia parafii elementami heraldycznymi
są atrybuty jej patrona, przede wszystkim jednoznacznie się kojarzący krzyż św. Andrzeja.
Dokumentem ukazującym kolejny wątek tradycji heraldycznej Gminy Rusinów jest potwierdzony przez króla
Kazimierza akt podziału ogromnego majątku rodu Duninów herbu Łabędź z 25 stycznia 1354 r., w którym
wymieniony jest Rusinów i Krzesławice.
Ród Duninów odgrywał w historii całego terenu, dzisiejszej Gminy Rusinów, ogromną i wielowiekową rolę.
Wielu późniejszych właścicieli tak Rusinowa jak i innych miejscowości nie odznaczyło się w historii Gminy na
tyle mocno by ich herby mogły znaleźć się na herbie Gminy Rusinów.
Biorąc pod uwagę powyższe argumenty herb Gminy Rusinów to:
„W polu czerwonym pod złotym krzyżem św. Andrzeja głowa łabędzia srebrnego z szyją i skrzydłem, ze
złotym dziobem”.
Herb pokazuje konkretne relacje i wpływy kościelne, a jednocześnie obrazuje najważniejsze stosunki
własnościowe na przestrzeni setek lat.
Krzyż św. Andrzeja to element, ideowy symbol patrona parafii obejmującej od XIV do XIX w. większą część
dzisiejszej Gminy Rusinów.
Łabędź jest herbem rodu właścicieli dużej części Gminy przez setki lat od czasów najdawniejszych.
Uszczerbiony przez opuszczenie tułowia i łap, herb Łabędź zharmonizowany jest graficznie przez kierunek szyi
i barku skrzydła z ukosami krzyża, pióra skrzydeł są w stylistyce gotyckiej dla zgodności z czasem
powstawania tradycji heraldycznej tej Gminy.
Z herbu wynika flaga czyli:
„Płat o stosunku wysokości do długości 5:8 podzielony pionowo na trzy części o stosunkach szerokości
3:1:1 i w barwach czerwonej, białej i żółtej, na części czerwonej herb Gminy Rusinów”.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Gminy Rusinów
z dnia 18 listopada 2013 r.
Herb Gminy Rusinów

Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie:
Jadwiga Kietlińska
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Gminy Rusinów
z dnia 18 listopada 2013 r.
Flaga Gminy Rusinów

Przewodniczący Rady Gminy w Rusinowie:
Jadwiga Kietlińska
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/154/13
Rady Gminy Rusinów
z dnia 18 listopada 2013 r.

