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UCHWAŁA Nr 277/XXIV/2013
RADY POWIATU W PŁOCKU
z dnia 26 września 2013 r.
w sprawie zasad i warunków używania herbu, flagi i chorągwi
Powiatu Płockiego
Na podstawie art.12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t
Dz.U.2013.595.) i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.1978.31.130
ze zm.) oraz w związku z § 11 pkt 11 Statutu Powiatu Płockiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr
29/V/2007 Rady Powiatu w Płocku z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urzęd. Woj. Mazowieckiego 2007.84.1941)
Rada Powiatu w Płocku, uchwala co następuje:
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wizerunek graficzny herbu określa załącznik do uchwały Nr 59/VII/99 Rady Powiatu w Płocku
z dnia 10 maja 1999 roku w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Płockiego.
2. Wizerunek flagi i chorągwi określają załączniki nr 1 - 10 do uchwały Nr 244/XXV/2002 Rady Powiatu
w Płocku z dnia 26 lutego 2002 roku w sprawie ustanowienia wzoru barw, flagi i chorągwi Powiatu Płockiego.
§ 2. Herb, flaga i chorągiew Powiatu Płockiego są symbolami stanowiącymi własność Powiatu Płockiego
i polegają ochronie prawnej. Mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć
i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą dla insygniów władzy, nie godzący w dobre obyczaje i interes
powiatu.
Rozdział II.
Zasady używania herbu Powiatu Płockiego
§ 3. 1. Herb Powiatu może być umieszczany w szczególności:
1)

na pieczęci urzędowej Powiatu,

2)

na insygniach władz Powiatu,

3)

w siedzibie władz Powiatu na zewnątrz i wewnątrz budynku,

4)

w siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu, służb, inspekcji i straży,

5)

na nadrukach urzędowych, kopertach i papierze firmowym Rady Powiatu, Zarządu, Starosty oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych,

6)

na wizytówkach i plakietkach identyfikacyjnych członków organów Powiatu, funkcjonariuszy
i pracowników samorządowych Powiatu Płockiego,

7)

w winietach wydawnictw lokalnych (broszury, foldery, przewodniki itp.) wydawnictw organów Powiatu
i jednostek realizujących wspólne zadania z samorządem powiatowym,
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8)

na przedmiotach organów Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych (proporczyki, znaczki,
nalepki, karty i widokówki, koperty teczki, medale, odznaki pamiątkowe, dyplomy, środki transportu,
banery, koszulki długopisy itp.) promujących Powiat Płocki, o ile wydawnictwa te i przedmioty nie mają
charakteru komercyjnego,

9)

Herb Powiatu może być używany na uroczystościach państwowych, samorządowych oraz podczas zdarzeń
o charakterze społecznym i gospodarczym wszędzie tam gdzie organizatorem jest Powiat Płocki;

10) na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Powiatu,
11) na sztandarach jednostek podlegających samorządowi powiatowemu,
12) na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Płocku.
2. Herb Powiatu Płockiego nie może być wykorzystywany przez partie polityczne oraz w kampanii
w wyborach powszechnych każdego szczebla, prowadzonej przez komitety wyborcze ugrupowań,
stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz kandydatów niezależnych.
§ 4. Korzystanie z herbu jest bezpłatne.
§ 5. Zarząd Powiatu może zakazać używania herbu jeżeli podmioty uprawnione będą używać go
z naruszeniem zasad określonych niniejszą uchwałą.
§ 6. Używanie herbu powiatu wymaga ścisłego zachowania wzoru herbu i jego kolorystyki oraz proporcji
elementów. Dopuszcza się używanie herbu w technice graficznej w kolorach czarno białych.
§ 7. Gminy Powiatu Płockiego mogą nieodpłatnie używać herbu Powiatu dla podkreślenia ich związku
z Powiatem Płockim i w celu jego promocji.
Rozdział III.
Zasady używania flagi i chorągwi Powiatu Płockiego
§ 8. 1. Flaga Powiatu może być podnoszona (wywieszana):
1) codziennie na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę władz Powiatu i powiatowych
jednostek organizacyjnych,
2) z okazji świąt państwowych, samorządowych, a także podczas innych zdarzeń o charakterze społecznym
i gospodarczym,
3) w miejscach obrad Rady Powiatu w czasie jej posiedzeń,
4) w innych miejscach i sytuacjach związanych w szczególności z reprezentowaniem powiatu w ramach
organizowanej lub realizowanej współpracy regionalnej lub międzynarodowej, a także oficjalnych spotkań
gospodarczych.
§ 9. 1. Flaga Powiatu Płockiego może być:
1) podnoszona na maszcie,
2) mocowana do drzewca.
§ 10. Flaga Powiatu Płockiego eksponowana jednocześnie z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej lub
flagą o polskich barwach narodowych powinna być w przypadku podnoszenia na dwóch sąsiadujących
masztach, podniesiona na maszcie po lewej stronie masztu z flagą państwową Rzeczypospolitej Polskiej lub
z flagą o polskich barwach narodowych – dla patrzącego po stronie prawej.
§ 11. Flaga Powiatu nie może być zawieszana na jednym maszcie z inną flagą.
§ 12. W dniach żałoby narodowej flagę Powiatu Płockiego opuszcza się do połowy masztu. Starosta
Powiatu może zarządzić opuszczenie flagi w inne dni niż żałoba narodowa.
§ 13. 1. Chorągiew Powiatu Płockiego może być używana:
1) w czasie uroczystych sesji Rady Powiatu w Płocku,
2) w czasie uroczystości organizowanych w dni świąt państwowych,
3) w czasie innych oficjalnych uroczystości, na które zapraszani są przedstawiciele Rady Powiatu w Płocku
wraz z chorągwią Powiatu;
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4) w innych uzasadnionych okolicznościach
2. Decyzję o użyciu chorągwi podejmuje:
1) każdorazowo Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku w porozumieniu z Zarządem Powiatu w Płocku,
2) w okolicznościach nie cierpiących zwłoki Zarząd Powiatu w Płocku.
3. Poczet Sztandarowy wyznaczany jest każdorazowo spośród radnych powiatu przez Przewodniczącego
Rady Powiatu w Płocku, a w okolicznościach nie cierpiących zwłoki przez Zarząd Powiatu w Płocku.
Rozdział IV.
Postanowienia końcowe
§ 14. W przypadkach nie przewidzianych w niniejszej uchwale każdorazową decyzję w kwestiach
nie uregulowanych uchwałą podejmuje Zarząd Powiatu.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady:
Adam Sierocki

