
Załącznik
do Uchwały Nr XVII/80/2011
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia  26 października 2011r. 

Zasady używania herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego.

§ 1.

1. Herb i flaga Powiatu Pułtuskiego stanowią własność Powiatu Pułtuskiego i podlegają ochronie

jako dobro osobiste Powiatu.

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

im należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy.

3. Herb i flaga Powiatu Pułtuskiego mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach

zgodnie z wzorami graficznymi zatwierdzonymi w uchwale Nr XXXIV/228/2002 Rady Powiatu

w Pułtusku z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie: ustanowienia herbu i flagi Powiatu Pułtuskiego.

Dopuszcza  się  korzystanie  z  herbu  w  wersji  achromatycznej.  W  przypadku  innych  technik

plastycznych (tłoczenie, grawerowanie itp.) dopuszcza się stosowanie kolorystyki w zależności

od wykorzystywanego materiału.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym załączniku mowa jest o :

1) używaniu herbu lub flagi Powiatu Pułtuskiego, należy przez to rozumieć każde pojedyncze lub

stałe wykorzystywanie herbu lub flagi lub ich wizerunków, także w dokumencie elektronicznym,

a  w  szczególności  ich  rozmieszczenie  i  rozpowszechnianie  na  dokumentach,  innych

przedmiotach oraz wewnątrz i na zewnątrz budynków,

2) Zarządzie Powiatu – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Pułtusku,

3) Staroście -  należy przez to rozumieć Starostę Pułtuskiego,

4) Starostwie -  należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Pułtusku,

5) Radnych -  należy przez to rozumieć Radnych Rady Powiatu w Pułtusku

§ 3. 

1. Prawo do używania herbu Powiatu Pułtuskiego przysługuje organom Powiatu Pułtuskiego oraz

powiatowym  jednostkom  organizacyjnym  do  celów  związanych  z  realizacją  ich  zadań

statutowych i promocyjnych.

2. Herb można umieszczać na:

1) budynkach,  pomieszczeniach  urzędowych  i  pojazdach  należących  do  organów  Powiatu

i powiatowych jednostek organizacyjnych,

2) folderach,  informatorach  i  innych  materiałach  promujących  Powiat  Pułtuski  wydawanych

przez  organy Powiatu,  powiatowe jednostki  organizacyjne oraz  inne  podmioty realizujące



wspólne zadania z samorządem powiatowym,

3) drukach urzędowych organów Powiatu, Starosty i Starostwa,

4) wizytówkach i identyfikatorach używanych do celów służbowych przez Radnych, członków

Zarządu, pracowników Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,

5) stronach  internetowych  Powiatu  Pułtuskiego,  biuletynie  informacji  publicznej  Powiatu

Pułtuskiego  oraz  stronach  internetowych  powiatowych  jednostek  organizacyjnych  oraz

powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży,  a  także  polskich  i  zagranicznych  stronach

internetowych umożliwiających połączenie się z oficjalną stroną Powiatu Pułtuskiego poprzez

podanie linku.

6) sztandarach powiatowych jednostek organizacyjnych, powiatowych służb, inspekcji i straży

i innych urzędów, instytucji, stowarzyszeń, fundacji.

§ 4.

1. Zgodę na używanie herbu Powiatu Pułtuskiego mogą uzyskać inne, nie wymienione w § 3 ust. 1

podmioty,  w tym w szczególności:  urzędy, instytucje,  organizacje,  stowarzyszenia,  fundacje,

osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża na wniosek zainteresowanego, Zarząd w formie uchwały.

Wniosek w sprawie uzyskania zgody powinien określać proponowany sposób i okres używania

herbu Powiatu Pułtuskiego oraz ich miejsce.

§ 5.

1. Flaga  Powiatu  Pułtuskiego  może  być  umieszczana  na  budynku  lub  przed  budynkiem

stanowiącym siedzibę organów Powiatu.

2. Flaga Powiatu Pułtuskiego może być umieszczana w salach obrad organów Powiatu a także pod-

czas uroczystości powiatowych, konferencji, imprez organizowanych przez Powiat Pułtuski lub

zleconych do organizacji innym podmiotom.

3. W przypadku zgody na używanie flagi Powiatu Pułtuskiego przez inne podmioty stosuje się od-

powiednio § 4.

4. Flagę  Powiatu  Pułtuskiego  umieszcza  się  na  maszcie  usytuowanym po  lewej  stronie  przed

wejściem głównym do Starostwa (patrząc od strony osoby wchodzącej do Starostwa). Flaga Po-

wiatu  może  być też  umieszczona  w zamontowanych na  trwale  tulejach  znajdujących się  po

prawej i po lewej stronie wejścia do budynku głównego Starostwa.

5. Kolejność umieszczenia flag na masztach przed budynkiem Starostwa jest następująca (patrząc

od strony osoby wchodzącej do Starostwa) pierwsza od prawej: flaga Powiatu, flaga Państwowa,

flaga Unii Europejskiej.

6. Wszystkie flagi muszą mieć jednakową szerokość.

7. Podniesiona  flaga  musi  mieć  czytelne  barwy  i  godło,  nie  może  być  brudna,  pomięta



i postrzępiona.

8. Flagę  Powiatu  opuszcza  się  na  znak  żałoby  do  połowy masztu  po  podpisaniu  stosownego

zarządzenia przez Starostę.

9. Opuszczenie do połowy masztu flagi Państwowej i Unii Europejskiej regulują odrębne przepisy.

§ 6.

1. Zarząd odbiera prawo do używania herbu i flagi Powiatu, jeżeli podmiot używający herb lub

flagę nie zachowuje warunków określonych w §1 ust. 2 i 3.

2. Zarząd  może  zawiesić  lub  odebrać  prawo  do  używania  herbu  lub  flagi, jeżeli  podmiot

uprawniony  nie  przestrzega  innych  zasad  niniejszej  uchwały,  jak  również  gdy  innymi

działaniami narusza dobre imię Powiatu lub działa na jego szkodę.

§ 7.

W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, zgodę na użycie herbu lub flagi podejmuje

Zarząd w formie uchwały.  


