Uchwała Nr

/2009

Zebrania Wiejskiego mieszkańców Sołectwa Racławice Śląskie
z dnia 16 września 2009r.
w sprawie ustalenia herbu i pieczęci Sołectwa Racławice Śląskie
Na podstawie art. 36 ust.1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), § 9 ust. 1, Statutu Sołectwa Racławice
Śląskie (Uchwała Nr XIV/ 94/2007 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Głogówek)
zebranie Wiejskie Sołectwa Racławice Śląskie uchwala, co następuje:

§1
Uznaje się, iż historyczne wzory pieczęci Racławic Śląskich (przed 1945 rokiem
Deutsch Rasselwitz) przedstawiające dawną urzędową pieczęć gminy Racławice Śląskie
stanowią wzór do opracowania herbu Racławic Śląskich i pieczęci Sołectwo Racławice
Śląskie.

§2
1. Ustanawia się wzór herbu Racławic Śląskich, którego wzór graficzny wraz
z opisem stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały,
2. Ustanawia się wzór pieczęci Sołectwa Racławice Śląskie, którego wzór graficzny
wraz z opisem stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się sołtysowi Racławic Śląskich.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 36 ust. 1. ustawy o samorządzie gminnym: „Organem uchwałodawczym
w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym sołtys. Działalność sołtysa wspomaga
Rada Sołecka.”. Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa Racławice Śląskie podjęło
przedmiotową uchwałę na Zebraniu Wiejskim w dniu 16 września 2009 r.
Herb jest typowym wyróżnikiem dla województw, miast i gmin. Prawo dopuszcza
funkcjonowanie takich znaków we wsiach/sołectwach. Dla małych jednostek terytorialnych
herb jest znakiem rozpoznawczym, z którym mieszkańcy utożsamiają się. Herb jest znakiem
promocyjnym i ułatwia integrację społeczeństwa.
Pomysł uchwalenia herbu Racławic Śląskich był inicjatywą mieszkańców. Podobnie
jak inne sołectwa, między innymi sołectwa leżące z Powiecie Prudnickim (np. Sołectwo
Chrzelice) wzorem dawnej niemieckiej pieczęci gminnej mieszkańcy Racławic Śląskich
chcieli, by ich miejscowość mogła pochwalić się symbolem podkreślającym odrębność
terytorialną będącym jednocześnie znakiem rozpoznawczym.
Projekt herbu i pieczęci został udostępniony w dniach 5-6 września mieszkańcom do
wglądu i oceny. Również w czasie Zebrania Wiejskiego mieszkańcy mogli zapoznać się z
wzorem herbu oraz pieczęci jak i wizerunkami dawnej pieczęci niemieckiej gminy Racławice
Śląskie.
W dawnej pieczęci Racławic Śląskich został umieszczony nóż od kosy oraz lemiesz
pługa. Świadczyło to o rolniczych tradycjach wsi. Uchwalony herb nawiązuje do dawnej
pieczęci Racławic podkreślając znaczenie rolnictwa w dziejach miejscowości. Gospodarka
rolna była także podstawowym źródłem utrzymania pierwszych polskich mieszkańców
Racławic Śląskich przybyłych na te tereny w 1945 roku. Barwa herbu nawiązuje do barw
herbu rodziny Oppersdorffów, do której należała dawniej miejscowość.
Zgodnie ze Statutem Sołectwa Racławice Śląskie sołtys zobowiązany jest przekazać
Burmistrzowi Gminy Głogówek informacje o podjęciu przez Zebranie Wiejskie Mieszkańców
Racławic Śląskich przedmiotowej uchwały.

Załącznik nr 1
Do uchwały Zebrania Wiejskiego w Racławicach Śląskich
Nr
/2009
z dnia 16 września 2009

WZÓR GRAFICZNY HERBU RACŁAWIC ŚLĄSKICH

Herb Racławic Śląskich przedstawia srebrny nóż kosy umieszczony w górnej części
pola tarczy oraz srebrny lemiesz pługa umieszczony w dolnej części pola tarczy. Tarcza
barwy czerwonej.
Nóż (ostrze kosy) skierowany jest w lewą stronę tarczy, z prawej znajduje się uchwyt
do mocowania noża do kosiska. Lemiesz skierowany jest w prawą stronę.
Barwa herbu (tarcza kolor czerwony, lemiesz oraz nóż kosy koloru srebrnego)
nawiązuje do historycznej barwy herbu rodziny Oppersdorffów, której dobrem były dawniej
Racławice Śląskie.
Tarcza o formie tarczy późnogotyckiej, bez tak zwanego „języczka”, o prostych
pobocznicach i zaokrąglonej podstawie.

Załącznik nr 2
Do uchwały Zebrania Wiejskiego w Racławicach Śląskich
Nr
/2009
z dnia 16 września 2009

WZÓR GRAFICZNY PIECZĘCI SOŁECTWO RACŁAWICE ŚLĄSKIE

Pieczęć Sołectwo Racławice Śląskie wewnątrz otoku zawiera godło miejscowości
(nóż kosy oraz lemiesz).
Legenda w otoku pieczęci brzmi: „Racławice Śląskie sołectwo”.

