Uchwała Nr XXIII/181/96 Rady Miejskiej w Łęcznej
z dnia 28 lutego 1996r.
w sprawie znaków miasta

Dla wyrażenia wspólnoty lokalnej mieszkańców Miasta i jej samorządności w oparciu o ort 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95), ustanawia się następujące znaki Miasta Łęcznej: herb, chorągiew, flagę, sztandar i pieczęć. Stanowią one symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patriotyzmu oraz wyrażają gotowość podejmowania wysiłków dla obrony samorządności i budowania dobra wspólnego. Nawiązują do przeszłości Miasta dlatego powinny być otaczane najgłębszą czcią jej mieszkańców, zaś ich kształt powinien mieć zapewnioną ochronę teraz i w przyszłości.

§1
Herbem Miasta jest czarny dzik ze srebrnymi kłami w polu czerwonym (zał.l).

§2
Chorągiew Miasta składa się z dwóch poziomych stref: górnej czarnej oraz dolnej czerwonej, pośrodku której umieszcza się srebrny pas szerokości 1/9 obu stref (zał. 2).

§3
Flaga Miasta jest uroczystą odmianą chorągwi Miasta. Na środku jej górnej strefy umieszczony jest herb Miasta (zał. 3).

§4
Sztandar Miasta stanowi uroczystą odmianę chorągwi Miasta i składa się z dwóch płatów wielkości 70x70 cm, obszytych złotymi frędzlami, z trzech stron nie przylegających do drzewca. Z prawej (głównej) strony, czarnej ze srebrnym pasem szerokości 10 cm, znajdującym się od strony lewej (od drzewca), umieszcza się pośrodku herb miasta oraz srebrny napis majuskulny: MIASTO ŁĘCZNA. Z lewej strony czerwonej znajdować się będzie herb Rzeczpospolitej Polskiej, z tym, że głowa orła zwrócona będzie do drzewca. W prawym dolnym rogu strony głównej oraz lewym strony lewej umieszczony jest w skos herb województwa. Drzewce sztandaru jest zakończone godłem Miasta wykonanym z metalu (zał.4)
§5
Pieczęć Miasta zawiera herb Miasta wraz z rozmieszczonym wokół niego napisem majuskulnym MIASTO ŁĘCZNA (zał 5).

§6
	Herb Miasta umieszcza się w sali obrad Rady Miejskiej, w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz na budynkach miejskich.
	Herb jest wywieszany z okazji publicznych uroczystości miejskich, w miejscu ich odbywania. Umieszcza się go także w innych miejscach za zgodą Rady Miejskiej.
	Może także występować na ceremonialnych drukach urzędowych Rady Miejskiej, jej przewodniczącego oraz burmistrza.

a) Herb otoczony wieńcem dębowym może stanowić element odznaki członka Zarządu Miasta oraz funkcjonariusza miejskiego (zał 6) Odznaka członka Rady Miejskiej powinna być barwnie emaliowana Sposób ich noszenia ustali Rada Miejska.
b) Przewodniczący Rady Miejskiej oraz burmistrz noszą podczas uroczystości miejskich, zawieszany na szyi, ceremonialny herb Miasta, wykonany z posrebrzanego lub oksydowanego metalu i barwnie emaliowany oraz sygnetowy pierścień z herbem Miasta na palcu prawej ręki Ponadto przewodniczący Rady nosi te oznaki w czasie jej obrad lub gdy Rada występuje in gremio.
5. 	Użycie herbu przez instytucje nie będące agendami miejskimi a także przez organizacje społeczne, zwłaszcza w celach handlowych lub reklamowych może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.
6.	Dla celów zdobniczych, pozareprezentacyjnych można używać samego godła herbu (dzika). W celach handlowych użycie godła odbywa się tylko za zgodą Rady Miejskiej.

§7
Chorągiew Miasta jest wywieszana na gmachu Rady Miejskiej w czasie jej obrad oraz w gmachu Zarządu Miasta w czasie uroczystości miejskich i państwowych.
2.W miejscach publicznych wywiesza się chorągiew Miasta w czasie uroczystości miejskich i państwowych.
3.Chorągiew może być wywieszana także na gmachach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji społecznych w czasie ich uroczystości oraz uroczystości miejskich.
§8
1 a) Flagi Miasta można używać w miejsce chorągwi w przypadkach określonych w par. 7 pkt. 
b)Wywiesza się ją na gmach Urzędu Miasta, gdy w Mieście składa oficjalną wizytę wojewoda, premier Rządu RP, marszałek Sejmu lub Senatu RP, prezydent RP lub ambasador państwa akredytowanego przy rządzie RP.
c) Flagę Miasta wywiesza się podczas uroczystości publicznych, gdy bierze w nich udział Rada Miejska in gremio lub jej przewodniczący a także burmistrza.
§9
Sztandar Miasta jest uroczyście ustawiany w sali obrad Rady Miejskiej oraz noszony przed nią, w czasie jej występowania in gremio, lub gdy jest ona reprezentowana przez swój upoważniony organ.

§ 10
Tak w herbie jak i fladze oraz sztandarze srebro może być zastępowane barwą białą.

§11
Herb, chorągiew, flaga, sztandar, barwy oraz pieczęć mogą być używane do celów handlowych i reklamowych tylko za zgodą władz Miasta.

§12
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łęcznej.

§13
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

