
 

 

UCHWAŁA NR XXV/240/2017  

RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia 28 lutego 2017 r. 

w sprawie zasad używania insygniów gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.            

(Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały           

Nr XXXV/393/2010 Rady Gminy Pawłowice z dnia 6 lipca 2010 r., w związku z uchwałą Nr XLI/288/98 

z dnia 19 maja 1998 r. w sprawie herbu, sztandaru i flagi Gminy Pawłowice, na wniosek Wójta Gminy 

Pawłowice, po zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej i Komisję Gospodarki i Mienia 

Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice 

uchwala 

Rozdział 1. 

Zasady używania sztandaru Gminy Pawłowice 

§ 1. 1. Sztandar Gminy Pawłowice, zwany dalej sztandarem, może być używany tylko i wyłącznie 

w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla 

insygniów. 

2. Sztandar powinien być w sposób szczególny chroniony i eksponowany. 

3. Sztandar przechowywany jest w specjalnie wykonanej gablocie, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłowice. 

§ 2. 1. Sztandar używany jest w szczególności podczas uroczystości państwowych i samorządowych. 

2. Sztandar może być używany również w czasie innych uroczystości niż wymienione w ust. 1, decyzję 

w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy. 

3. Podczas ceremonii pogrzebowych lub w okresie żałoby narodowej sztandar winien być udekorowany 

kirem. 

§ 3. 1. Podczas uroczystości określonych w § 2 sztandar jest niesiony oraz trzymany przez poczet 

sztandarowy. 

2. Poczet sztandarowy składa się z 3 osób: chorążego i dwóch osób asysty. 

3. Skład pocztu sztandarowego wyznacza Wójt Gminy. 

4. Podczas uroczystości członkowie pocztu sztandarowego mają założoną błękitną szarfę, przepasaną przez 

prawe ramię do lewego boku. 

5. Atrybuty pocztu sztandarowego (szarfa i rękawiczki) przechowywane są w siedzibie Urzędu Gminy 

Pawłowice. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 1474



§ 4. 1. Poczet sztandarowy wprowadza sztandar na początku uroczystości, chyba, że jej charakter lub 

program przewidują inną kolejność. 

2. Prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: „Całość powstań! Baczność! 

Sztandar wprowadzić!". 

3. Po zajęciu miejsca przeznaczonego dla pocztu sztandarowego prowadzący uroczystość wydaje komendę: 

„Spocznij", po której członkowie pocztu sztandarowego przyjmują pozycję stojącą, pozostali mogą usiąść. 

4. Podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w pozycji „Spocznij". Jeżeli zaistnieją 

okoliczności uzasadniające trzymanie sztandaru w pozycji „Baczność" – chorąży pochyla wówczas sztandar 

w przód pod kątem 60°, mając bławat przed sobą. 

5. Sztandarowi nadaje się pozycję „Baczność" wyłącznie w sytuacji: 

1) odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego; 

2) istotnych akcentów uroczystości religijnych; 

3) dekorowania sztandaru; 

4) oddawania honorów osobom lub symbolom po komendzie: „Sztandar prezentuj!” chorąży pochyla sztandar 

w przód do ok. 45°, mając bławat przed sobą. 

6. Podczas trwania uroczystości chorąży nie może odstawić sztandaru, za wyjątkiem uroczystości, których 

program przewiduje ustawienie sztandaru w wyznaczonym miejscu. 

7. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego 

uroczystość: „Całość powstań! Baczność! Sztandar wyprowadzić!". 

8. Po opuszczeniu przez poczet sztandarowy miejsca, w którym odbywa się uroczystość, następuje 

komenda „Spocznij". 

Rozdział 2. 

Zasady używania herbu i flagi Gminy Pawłowice 

§ 5. 1. Herb i flaga gminy są własnością Gminy Pawłowice i symbolem lokalnej społeczności. 

2. Herb i flaga gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający należytą cześć i szacunek oraz 

prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów. 

3. Herb i flaga gminy muszą być używane zgodnie z obowiązującym wzorem graficznym. 

§ 6. Prawo do używania herbu i flagi gminy przysługuje: 

1) organom gminy i jej jednostkom pomocniczym, 

2) jednostkom organizacyjnym gminy, 

3) pracownikom samorządowym i radnym w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji czy mandatu, 

4) osobom fizycznym i prawnym. 

Rozdział 3. 

Zasady rozpowszechniania wizerunku insygniów Gminy Pawłowice 

§ 7.  W przypadku rozpowszechniania wizerunku insygniów Gminy Pawłowice, zgodę co do konkretnych 

okoliczności i warunków użycia insygniów w jakichkolwiek wersjach, formach i postaciach, zgodnych 

z ustalonym wzorem, podejmuje w każdym przypadku Wójt Gminy. 

Rozdział 4. 

Postanowienia końcowe 

§ 8.  Używanie i rozpowszechnianie insygniów z poszanowaniem wyżej wymienionych zasad stanowi 

promocję Gminy Pawłowice i jest bezpłatne. 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
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§ 10.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

po 14 dniach od daty ogłoszenia. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Aleksander Szymura 
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