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UCHWAŁA NR XXXIX/285/14  
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 30 stycznia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Nowe Ostrowy. 

Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 poz. 1318 ) w związku z art. 3  ust. 1, 2, 3  ustawy z dnia 21 grudnia 
1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r., Nr 31, poz. 130; z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. 
Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 1353; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Gminy 
Nowe Ostrowy uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjąć projekt sztandaru Gminy Nowe Ostrowy przedstawiony w załączniku nr 1  do niniejszej 
uchwały.  

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do wystąpienia do ministra właściwego do spraw administracji 
publicznej, celem uzyskania opinii Komisji Heraldycznej o wybranym przez Radę Gminy projekcie 
sztandaru Gminy Nowe Ostrowy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mirosław Dębicki 
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Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIX/285/14  

Rady Gminy Nowe Ostrowy  

z dnia 30 stycznia 2014 r.  

Graficzny wzór sztandaru  

Przyjmuję się wzór sztandaru jako dwustronny płat w kształcie kwadratu, o długości boku 1000 mm. Cztery boki płata są obszyte z obydwu stron 
paskiem ozdobnym o szerokości 25 mm spod którego wystają frędzle ozdobne w kolorze starego złota o długości 60 mm, z wyjątkiem boku mocowania 
sztandaru.  

Wielkość liter:  

wielkie 65 mm.;  

małe 45mm.  
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Awers sztandaru (strona główna) jest barwy czerwonej. W centrum części płata umieszczony jest herb Gminy Nowe Ostrowy (ustalony Uchwałą nr 
XXXV/202/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 26 listopada 2009 r.) W górnej części płata, nad herbem umieszczony jest napis „GMINA” a w dolnej 
części płata, pod herbem napis „Nowe Ostrowy”. Litery są w kolorze białym. Paski zdobnicze w kolorze złotym  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewers sztandaru (strona odwrotna) jest również barwy czerwonej. W centralnej części płata umieszczony jest wizerunek orła białego z odcieniami srebra, 
ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej bez tarczy. Korona, dziób i szpony orła są w kolorze złotym. 
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Uzasadnienie  

do Uchwały nr XXXIX/285/14 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 30 stycznia 2014 r. 

Artykuł 3  ust. 1  przywołanej w podstawie prawnej ustawy o odznakach i mundurach stanowi iż, 
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej 
jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. W związku z podjęciem 
uchwały nr  XXXVIII/271/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie 
procedury nadania sztandaru Gminie Nowe Ostrowy, Wójt Gminy Nowe Ostrowy zlecił pracę 
wykonania projektu sztandaru, którego wzór byłby zgodny z zasadami heraldyki, weksylologii 
i miejscową tradycją historyczną.  

Wzory symboli gminnych – w tym także wzór sztandaru – zgodnie z art. 3  ust. 3  ustawy 
o odznakach i mundurach, wzory symboli wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do 
spraw administracji publicznej.  

Zgodnie jednak z art. 18 ust. 1  ustawy o samorządzie terytorialnym, to do właściwości rady gminy 
należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 
Wysłanie wzoru projektowanego sztandaru Gminy Nowe Ostrowy, który będzie opiniowany przez 
komisję heraldyczną przy ministrze do spraw administracji publicznej ma istotne znaczenie z uwagi na 
ostateczny wizerunek sztandaru. Rada Gminy Nowe Ostrowy winna mieć zatem możliwość 
wypowiedzenia, a w konsekwencji wpływ na jego wizerunek 


