
Uchwała Nr 146/08

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 3 września 2008r 

w sprawie: używania herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego

Na  podstawie  art.  32  ust.  1  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o

samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz

Uchwały                          Nr XXXIV/228/2002 Rady Powiatu w Pułtusku z

dnia  27  lutego  2002r.  w  sprawie  ustanowienia  herbu  i  flagi  Powiatu

Pułtuskiego, Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwala co następuje:

§1.

Ustala  się  zasady  używania  herbu  i  flagi  powiatu  pułtuskiego,  stanowiące

załącznik do uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu. 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr 15/03 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 5 marca

2003r.    w sprawie: zasad używania herbu i flagi powiatu pułtuskiego.



§4.

Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty. 

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Andrzej Dolecki ................................................

2. Witold Saracyn .....................................................

3. Wiesław Cienkowski ............................................

4. Izabela Sosnowicz – Ptak ....................................

5. Zbigniew Szczepanik ...........................................



Załącznik 

Do Uchwały Nr 146/08

Zarządu Powiatu w Pułtusku 

z dnia 3 września 2008r. 

Zasady używania

herbu i flagi 

powiatu pułtuskiego

I. I.  Postanowienia ogólne 

1. Herb i flaga Powiatu Pułtuskiego są jego własnością 

2. Herb Powiatu jest znakiem prawnie chronionym i wraz z flagą Powiatu

podlegają ochronie prawnej.

3. Herb  i  flaga  Powiatu  mogą  być  używane  i  wykorzystywane  w  sposób

zapewniający  im   należytą  cześć  i  szacunek  oraz  prestiż  i  powagę

przewidzianą dla insygniów władzy, nie  godzący  w dobre obyczaje i interes

Powiatu.

4.  Herb  i  flaga  Powiatu  mogą  być  wykorzystywane  i  używane  tylko  w

kształcie,  proporcjach   i  kolorach zgodnych   z wzorami zatwierdzonymi w

uchwale XXXIV/228/2002 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 27 lutego 2002r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu pułtuskiego. 

II. Zasady i warunki używania herbu powiatu 

1. Poza Radą Powiatu i Zarządem Powiatu herbu powiatu pułtuskiego mogą

używać  jednostki  organizacyjne  powiatu  –  wymienione  w §  72  Statutu

Powiatu Pułtuskiego.

2. Herb można umieszczać : 
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1) na  budynkach  i  pomieszczeniach  stanowiących  siedziby  organów

powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu 

2)  na  pojazdach  należących  do  organów  powiatu  i  powiatowych

jednostek organizacyjnych;

3) folderach,  biuletynach i innych publikacjach promujących powiat,  a

wydawanych  przez  organy  powiatu  i  powiatowe  jednostki

organizacyjne  oraz  inne  podmioty  realizujące  wspólne  zadania  z

samorządem powiatowym;

4) blankietach  korespondencyjnych,  teczkach  i  kopertach  organów

powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych;

5) wizytówkach używanych do celów służbowych przez radnych rady

powiatu,  członków  zarządu,  dyrektorów  wydziałów  starostwa

powiatowego oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych;

6) tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze powiatu;

7) słupach  lub  tablicach  usytuowanych  w granicach  administracyjnych

powiatu;

8) sztandarach  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  oraz

powiatowych służb, inspekcji i straży;

9) stronie  internetowej  http://www.starostwopultusk.org.pl/oraz

wszystkich innych polskich i zagranicznych stronach internetowych

umożliwiających  przekazywanie  na  stronę  internetową

www.starostwopultusk.org.pl

3.  Zgody na używanie herbu powiatu przez inne podmioty niż wymienione

w  pkt  1  (np.  kluby  sportowe,  stowarzyszenia,  fundacje,  związki

wyznaniowe)  udziela  Zarząd Powiatu  po złożeniu  stosownego  wniosku.

Rejestr wniosków na używanie herbu i flagi prowadzi Wydział Organizacji

i Nadzoru według wzoru ustalonego Zarządzeniem Starosty Pułtuskiego. 
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III. Zasady używania flagi powiatu 

1. Flagę powiatu pułtuskiego umieszcza się na maszcie usytuowanym po

lewej  stronie  przed  wejściem  głównym  do  Starostwa  Powiatowego

(patrząc  od  strony  osoby  wchodzącej  do  Starostwa).  Flaga  powiatu

może być też umieszczona w zamontowanych na trwale tulejach znaj-

dujących się po prawej i po lewej stronie wejścia do budynku główne-

go Starostwa Powiatowego. 

2. Flaga powiatu może być umieszczona na  sali obrad organów powiatu. 

3. Kolejność umieszczenia flag na masztach przed budynkiem Starostwa

Powiatowego jest następująca (patrząc od strony osoby wchodzącej do

Starostwa) pierwsza od prawej:  flaga powiatu, flaga państwowa, flaga

Unii Europejskiej 

4. Wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość. 

5. Podniesiona  flaga  musi  mieć  czytelne  barwy i  godło,  nie  może  być

brudna, pomięta i postrzępiona. 

6. Flagę powiatu opuszcza się na znak żałoby do połowy masztu po pod-

pisaniu stosownego  zarządzenia przez  Starostę Pułtuskiego. 
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