
Uchwała Nr 15/03

Zarządu Powiatu w Pułtusku

z dnia 5 marca 2003r.

w sprawie: zasad 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  

z  późn.  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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w

sposób zwyczajowo przyjęty. 

Podpisy członków Zarządu Powiatu

1. Tadeusz  Nalewajk

2. Witold  Saracyn

3. Wiesław  Cienkowski

4. Krystyna  Estkowska

5. Krzysztof  Wróblewski 



  Załącznik
do Uchwały Nr 15/03
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 5 marca 2003r. 

Zasady używania
herbu i flagi

powiatu pułtuskiego

1. Herb i flaga powiatu stanowią własność powiatu i podlegają ochronie prawnej.

2. Herb  i  flaga  powiatu  mogą  być  używane  wyłącznie  w  sposób  zapewniający

należytą cześć, szacunek i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

3. Herb i  flaga powiatu mogą być używane w kształcie,  proporcjach i  barwach

zgodnych  z  wzorem  przedstawionym  w  załączniku  Nr  1  i  2  do  uchwały  

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

w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu pułtuskiego.

4. Poza Radą Powiatu i Zarządem Powiatu herbu i flagi powiatu pułtuskiego mogą

nieodpłatnie  używać  jednostki  organizacyjne  powiatu-  wymienione  w  §  67

Statutu  Powiatu  Pułtuskiego  po  złożeniu  do  Zarządu  Powiatu  stosownego

wniosku:

a) pozwolenie na używanie herbu i flagi przez jednostki organizacyjne wydawane

jest na czas nieokreślony,

b) pozwolenie  zostaje  cofnięte  w  przypadku  utraty  przez  jednostkę  statusu

jednostki powiatowej.

5. Zgody  na  nieodpłatne  używanie  herbu  i  flagi  przez  inne  podmioty  niż

wymienione  w  pkt.  4  na  czas  nieokreślony  lub  jednorazowo  (okazjonalnie)

udziela Zarząd Powiatu- po uzyskaniu opinii Komisji Promocji i Integracji.

6. Na budynkach administracyjnych będących siedzibą władz powiatu umieszcza

się tablicę z wizerunkiem herbu.



7. Na  budynkach  będących  siedzibami  jednostek  organizacyjnych  wizerunek

herbu powiatu  może być umieszczony na tablicach informacyjnych z  nazwą

jednostki.

8. W  czasie  świąt  narodowych  na  budynkach  będących  siedzibą  władz

powiatowych flagę  powiatu pułtuskiego wywiesza  się  obok flagi  państwowej,

zgodnie z zasadami określonymi w stosownych przepisach.

9. Flaga  powiatu  może  być  używana  podczas  uroczystości  powiatowych

szczególnie o charakterze patriotycznym.

10. Zarząd może cofnąć zgodę, o której mowa w pkt. 5, po zajęciu stanowiska przez

Komisję  Promocji  i  Integracji,  jeżeli  podmiot  używający  barw  lub  herbu

powiatu pułtuskiego używa ich w sposób niezgodny z niniejszym zadami lub

przez inne działania naraża na szkodę dobre imię powiatu.

11. W przypadku ustalenia  używania herbu lub barw powiatu pułtuskiego przez

podmioty nieuprawnione, Zarząd Powiatu wystąpi na drogę sądową.

12. Rejestr  zezwoleń  na  używanie  herbu  i  flagi  prowadzi  Wydział  Organizacji  i

Nadzoru według wzoru ustalonego Zarządzeniem Starosty Pułtuskiego. 


