
UCHWAŁA NR XXX.306.2013
RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Ełckiego oraz ustalenia zasad ich używania.

Na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ), § 4 Statutu Powiatu Ełckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
IX.86.2011 Rady Powiatu w Ełku z dnia 31 maja 2011 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 
95, poz. 1633 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. 
Nr 31, poz. 130 z późn. zm. ), po zasięgnięciu opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji, Rada Powiatu 
Ełckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się herb i flagę Powiatu Ełckiego, mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty 
samorządowej, symbolizujące więź historyczną, kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców powiatu. 

§ 2. 1. Herb Powiatu Ełckiego przedstawia w polu błękitnym pod srebrnym „Krzyżem Skomanda” kwiat 
lilii wodnej (grzybienia) tej samej barwy, nawiązujący do jaćwieskiej nazwy Ełk i bogactwa miejscowej flory. 
Umieszczenie symboli na błękitnym tle oznacza w tym przypadku czyste powietrze i jeziora co koresponduje 
z herbem miejskim 

2. Wzór herbu Powiatu Ełckiego przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Wzór flagi Powiatu Ełckiego przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Herb i flaga Powiatu Ełckiego są dobrem niematerialnym stanowiącym własność Powiatu Ełckiego 
i podlegają ochronie prawnej. 

§ 4. 1. Herb i flaga Powiatu Ełckiego mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą 
cześć i szacunek oraz prestiż i powagę przewidzianą prawem dla insygniów władzy. 

2. Herb i flaga Powiatu Ełckiego mogą być używane tylko w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych ze 
wzorami graficznymi przedstawionymi w załącznikach do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Herbu powiatu używają: 

a) Rada Powiatu Ełckiego, 

b) Zarząd Powiatu Ełckiego, 

c) Starostwo Powiatowe w Ełku, 

d) Jednostki organizacyjne powiatu dla celów związanych z realizacją zadań statutowych, 

e) Powiatowe służby, inspekcje i straże dla celów związanych z realizacją zadań ustawowych.

2. Wizerunek herbu i flagi powiatu może być używany przez inne podmioty, niewymienione w ust. 1, pod 
warunkiem wyrażenia zgody przez starostę powiatu ełckiego. Zgoda jest udzielana na pisemny wniosek. 

3. Wzór wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
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4. Herb i flaga powiatu nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu 
handlowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ełckiego. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Ełckiego

Piotr Artur Gajewski
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXX.306.2013 

Rady Powiatu Ełckiego  

z dnia 28 marca 2013 r. 
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Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXX.306.2013 

Rady Powiatu Ełckiego  

z dnia 28 marca 2013 r. 
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nr 3 

do Uchwały Nr XXX.306.2013 

Rady Powiatu Ełckiego  

z dnia 28 marca 2013 r. 

 

Miejscowość i data, ............................ 

............................................................................ 

Dane wnioskodawcy  

............................................................................ 

Nazwa instytucji, adres 

............................................................................ 

nr telefonu i fax 

..................................................................................................... 

adres e-mail 

Starosta Ełcki 
 

Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Ełckiego  

I. Dane wnioskodawcy: 
(instytucja, organizacja, osoba prawna, podmiot gospodarczy, itp.) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................II. 

Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Ełckiego w celu: 

(opis przedsięwzięcia, sposób prezentacji - proszę szczegółowo opisać  np. konferencja, targi, 

wydawnictwo, nazwa projektu/pomysłu, wskazać miejsce i termin, itp.) 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

III. Uzasadnienie: 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z zasadami używania symboli Powiatu Ełckiego, 

a ich wykorzystanie nastąpi po uzyskaniu zgody starosty powiatu ełckiego. 
        ..................................................................................... 

         Podpis wnioskodawcy (pieczątka) 

Załącznik konieczny: graficzny projekt wykorzystania herbu Powiatu Ełckiego. 

UWAGA!  

Wniosek należy złożyć w  sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Ełku, pokój nr 127 (parter) lub pocztą elektroniczną n a adres e-mail: 
powiat@powiat.elk.pl lub informacje @powiat.elk.pl. Termin rozpatrzenia wniosku  – do 30 dni. 
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