UCHWAŁA NR …………………….
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia …………………………………
w sprawie wzoru sztandaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 123, poz. 1353) i § 7 pkt 2 Statutu Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski ustalonego uchwałą Nr LVI/600/2006 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 25 lipca 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Świętokrzyskiego Nr 238, poz. 2742 i z 2008 r. Nr 268 poz. 3768) oraz w związku z uchwałą
Nr XXXIII/447/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 12 lutego 2009 r.
w sprawie sztandaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1.1. Akceptuje się wzór sztandaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
w kształcie kwadratu o wymiarach 110 cm x 110 cm, o bokach wykończonych
złotymi frędzlami, przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą
wykonaną z mosiądzu, w kształcie Orła Białego – godła Rzeczypospolitej
Polskiej. Prawy płat sztandaru w kolorze czerwonym (karmazynowym),
pośrodku płata wizerunek Orła Białego – godła państwowego Rzeczypospolitej
Polskiej, pod godłem dewiza „PRO DOMO NOSTRA”, haftowana złotą nicią,
ułoŜona eliptycznie. Lewy płat sztandaru w kolorze ecru, pośrodku herb miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego – zgodnie z wzorem ustanowionym uchwałą
Nr III/16/1988 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia
29 września 1988 r. w sprawie herbu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Pod
herbem napis „Miasto Ostrowiec Świętokrzyski”, haftowany niebieską nicią,
odpowiadający barwie w kartuszu herbowym miasta, ułoŜony eliptycznie.
W lewym górnym rogu rok „1597” haftowany niebieską nicią, w prawym
górnym rogu rok „2009” haftowany niebieską nicią – odpowiadającym barwie
w kartuszu herbowym miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Graficzny wzór sztandaru przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Projekt zasad uŜywania sztandaru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do
przedłoŜenia wzoru sztandaru i zasad jego uŜywania, o którym mowa w § 1 i 2,
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji celem uzyskania jego opinii.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia.

Projektodawca: Prezydent Miasta
Przedstawiający w imieniu projektodawcy:
Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania
Sztandaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
Wojciech Kotasiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ……………
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia …………………………………

Rewers sztandaru

Awers sztandaru

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ……………
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia …………………………………

ZASADY
UśYWANIA SZTANDARU GMINY OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI

§ 1.1. Sztandar Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zwanej dalej „Gminą” jest
najzaszczytniejszym znakiem i symbolem Gminy, któremu powinna być oddawana część
i szacunek.
2. Sztandar Gminy i jego wzór podlegają ochronie prawnej.
§ 2.1. Sztandar Gminy Ostrowiec Świętokrzyski
z zastrzeŜeniem ust. 3, podczas:

moŜe być uŜywany,

1) uroczystości państwowych i miejskich,
2) w czasie innych oficjalnych uroczystości, na które zostały zaproszone organy Gminy,
3) w innych uzasadnionych okolicznościach.
2. Podczas uroczystych sesji Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sztandar jest
ustawiany w sali obrad obok stołu prezydialnego.
3. Na uroczystościach, wymienionych w ust. 1, sztandar wraz z pocztem
sztandarowym moŜe być obecny na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego, a podczas jego nieobecności – Przewodniczącego Rady Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 3.1. Sztandarowi Gminy towarzyszy zawsze 3-osobowy poczet sztandarowy,
składający się z chorąŜego i dwóch osób asysty za wyjątkiem sytuacji, o których mowa
w § 2 ust. 2.
2. Skład osobowy pocztu wyznacza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
3. Poczet sztandarowy towarzyszący sztandarowi występuje w strojach
wizytowych oraz nosi białe rękawiczki i szarfy w barwach narodowych przełoŜone przez
prawe ramię, z prawej do lewej strony.
§
4.
Wizerunek
Sztandaru
Gminy
moŜe
być
wykorzystywany
w wydawnictwach i materiałach promocyjnych wykonywanych na zlecenie Gminy.
W innych sytuacjach wizerunek sztandaru moŜe być wykorzystywany wyłącznie za
pisemną zgodą Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 5. Sztandar Gminy jest przechowywany w zamykanej, oszklonej gablocie
w siedzibie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w gabinecie Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego i eksponowany płatem rewersu.
§ 6. Sztandar moŜe być uŜywany wyłącznie w zgodzie z niniejszymi
postanowieniami.

UZASADNIENIE

Wzór sztandaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz zasady jego
uŜywania zostały opracowane przez Zespół ds. Opracowania Sztandaru Gminy
Ostrowiec Świętokrzyski powołany przez Prezydenta Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego.
Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie wzoru sztandaru Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski jest niezbędne z uwagi na konieczność jej przedłoŜenia Komisji
Heraldycznej, działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych
i Administracji, do weryfikacji oraz wydania opinii.
Jednocześnie przedkładam wyjaśnienia dotyczące treści zawartych na
rewersie i awersie Sztandaru Gminy:
1.
Napis na rewersie „PRO DOMO NOSTRA” (po łacinie: „dla domu
naszego”) zaczerpnięty został z tytułu pierwszej w historii miasta zbiorowej
monografii wydanej w 1929 r. staraniem Akademickiego Koła Ostrowiaków
w Warszawie, którym opiekował się i kierował pracami redakcyjnymi
prof. Stanisław Szober.
2.

Daty na awersie:

- 1597 – nawiązuje do pierwszej wzmianki historycznej mówiącej o załoŜeniu
ośrodka miejskiego „na surowym korzeniu” przez dzierŜawcę dóbr
ostrowieckich – Jakuba Gawrońskiego. Datę tę potwierdzają dokumenty sądowe
z początku XVII w.;
- 2009 – odnosi się do podjęcia przez Radę Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
uchwały Nr XXXIII/447/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia
12 lutego 2009 r. w sprawie sztandaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
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