Herb Gminy Kamieniec

„… w polu czerwonym cztery równoramienne krzyże kościelne srebrne, w układzie 1, 2, 1
poniżej których , u podstawy, dwie rzeki srebrne w pas, rządem w słup.”

Herb w tej postaci został zaopiniowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(DAP/78-95/08/09/AMi KH-1471/EG) z dnia 3 lutego 2009 r., na podstawie uchwały Komisji
Heraldycznej Nr 9-1471/O/2009 z dnia 13 grudnia 2008 r.

Zaprojektowany herb gminy Kamieniec jest nowym herbem samorządowym. Nawiązuje on
poprzez motyw krzyży kościelnych, symbolizujących w heraldyce dokonania na polu wiary i
religii, do istniejących po dziś dzień czterech parafii erygowanych na tym terenie w
średniowieczu, a poprzez motyw rzek do elementów topograficznych gminy.
Nawiązanie w tworzonym herbie do czterech parafii jest symbolicznym odwołaniem do
wielowiekowej historii tego terenu. W czterech krzyżach kościelnych umieszczonych w
tarczy herbowej zamyka się nie tylko historię powstania i trwania parafii, ale także historię
kultury materialnej nierozerwalnie związanej z istnieniem parafialnych kościołów.
Przy opracowaniu godła herbu gminy odwołano się także do dwóch rzek, które przepływając
przez gminę znacząco kształtowały gospodarcze oblicza tych rolniczych terenów. Rzeki te to
Obra, która płynie przez teren gminy kanałami o charakterze melioracyjnym (Obrzański
Kanał Północy i Środkowy) oraz Mogilnica, która płynie w odcinku ujściowym dwoma
kanałami (Prut I i Prut II).

Flaga Gminy Kamieniec
Na sesji Rady Gminy, która odbyła się 20 lipca 2009 roku, Rada Gminy przyjęła uchwałę
ustanawiającą flagę Gminy Kamieniec.

Barwy i symbolika flagi gminy Kamieniec wynikają bezpośrednio z formy i barw herbu
gminy Kamieniec, który 3 lutego 2009 roku został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (DAP/78-95/08/09/AMi; KH-1471/EG), na podstawie
uchwały Komisji Heraldycznej z dnia 13 grudnia 2008 roku (Uchwała Nr 9-1471/O/2009).
Na czerwonym płacie flagi umieszczono godło z herbu gminy Kamieniec – cztery
równoramienne krzyże kościelne (w układzie, 1, 2, 1), poniżej których, dwie rzeki w pas,
rzędem w słup. Na fladze gminy Kamieniec – heraldycznie srebrne krzyże kościelne oraz
rzeki – są białe. Godło z herbu gminy Kamieniec rozmieszczone zostało na środku płata flagi,
wzdłuż linii łączącej część czołową z częścią swobodną płata flagi, w odległości 7/100
szerokości płata flagi, od górnego oraz dolnego skraju płata flagi. Wszystkie umieszczone na
fladze elementy (krzyże kościelne; rzeki) zachowują względem siebie takie proporcje i takie
położenie, jakie prezentują w herbie gminy Kamieniec. Stosunek szerokości do długości płata
flagi wynosi 5:8.

