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UCHWAŁA NR XXXII/214/2013
RADY POWIATU W OLECKU
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Oleckiego
oraz ustalenia zasad ich używania.
Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2013 r.
poz. 595) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (t. j. 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 oraz z 2009 r., Nr 92, poz. 753), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji,
Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole Powiatu Oleckiego, tj. herb, flagę, flagę stolikową, banner, sztandar i pieczęci,
mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizujące więź historyczną,
kulturową i społeczno-ekonomiczną mieszkańców powiatu.
§ 2. 1. Herb Powiatu Oleckiego przedstawia na tarczy hiszpańskiej w polu srebrnym (białym) głowę
czarnego orła
z dziobem złotym i koroną złotą na szyi pomiędzy dwoma konarami lipy zielonej, z których każdy ma liści
cztery. Wzór graficzny herbu określa załącznik nr 1.
2. Flagę Powiatu Oleckiego stanowi prostokątny płat sukna o proporcjach wysokości do szerokości 5:8
z poziomym układem pasów zielony – srebrny (biały) – zielony 2 – 1 – 2. Na środku flagi umieszczony jest
herb Powiatu Oleckiego, którego wysokość stanowi 2/3 wysokości flagi. Wzór graficzny flagi określa
załącznik nr 2.
3. Banner Powiatu Oleckiego stanowi pionowy płat sukna o proporcjach szerokości do wysokości 1:4
z pionowym układem pasów zielony – srebrny (biały) – zielony 2 – 1 – 2. Na wysokości 3/4 bannera
umieszczony jest herb Powiatu Oleckiego, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości bannera. Wzór graficzny
bannera określa załącznik nr 3.
4. Flagę stolikową (proporczyk) Powiatu Oleckiego stanowi pionowy płat sukna o proporcjach szerokości
do wysokości 1:2 z pionowym układem pasów zielony – srebrny (biały) – zielony 2 – 1 – 2. Na wysokości
2/3 flagi stolikowej umieszczony jest herb Powiatu Oleckiego, którego szerokość stanowi 2/3 szerokości
flagi stolikowej. Wzór graficzny flagi stolikowej określa załącznik nr 3.
5. Sztandar Powiatu Oleckiego składa się z dwóch płatów o łącznych wymiarach 110 x 100 cm – obszytych
złotymi frędzlami z trzech stron nie przylegających do drzewca. Awers sztandaru ma barwę srebrną (białą).
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W jego środku widnieją godła herbu Powiatu Oleckiego, których wysokość stanowi 1/2 wysokości płata.
Ponad godłami układa się w łagodny półokrągły łuk ku górze napis POWIAT – poniżej godeł – w łagodny
półokrągły łuk ku dołowi napis OLECKI. Rewers sztandaru ma barwę czerwoną. Pośrodku płata znajduje się
godło Rzeczypospolitej Polskiej – Orzeł Biały w koronie, którego wysokość stanowi 4/5 wysokości płata.
Głowica drzewca jest odlewem w metalu – dwustronną płaskorzeźbą przedstawiającą głowę orła z koroną na
szyi stylizowaną na tę z herbu Powiatu Oleckiego. Szarfy pocztu sztandarowego i wstęgi drzewca – noszą
barwy flagi powiatu – białą i zieloną w proporcjach 1:1. Szarfa jest zawiązana na drzewcu w kokardę. Wzór
graficzny sztandaru określa załącznik nr 4.
6. Pieczęcie Powiatu Oleckiego mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis:
1) POWIAT OLECKI,
2) RADA POWIATU W OLECKU,
3) STAROSTA OLECKI, gdzie nazwa OLECKI/ W OLECKU oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi
sześciopromiennymi gwiazdkami. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło,
w które wpisany jest konturowo herbu Powiatu Oleckiego. Wzór graficzny pieczęci określa załącznik nr 5.
§ 3. 1. Symbole, o których mowa w § 1-2 uchwały stanowią własność Powiatu Oleckiego i są znakami
prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych
z wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale.
2. Prawo do używania herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci na mocy niniejszej
uchwały przysługuje:
1) Radzie Powiatu w Olecku,
2) Zarządowi Powiatu w Olecku,
3) Starostwu Powiatowemu w Olecku,
4) powiatowym jednostkom organizacyjnym dla celów związanych z realizacją zadań statutowych,
5) powiatowym służbom, inspekcjom i straży dla celów związanych z realizacją zadań statutowych.
6)
3. Wizerunek herbu Powiatu może być używany przez inne podmioty niewymienione w § 3 ust. 2 pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Starostę Oleckiego. Zgoda jest udzielana na pisemny wniosek, stanowiący
załącznik nr 6.
4. Herb i flagę, flagę stolikową i banner Powiatu Oleckiego umieszcza się w pomieszczeniach, na
budynkach i przed budynkami stanowiącymi siedziby albo miejsca obrad organów Powiatu Oleckiego.
5. Symbole, o których mowa w § 1-2 mogą być używane w innych miejscach z okazji uroczystości, świąt
i rocznic powiatowych, państwowych i regionalnych oraz podczas innych imprez promujących Powiat Olecki.
6. Herb może być zamieszczany na drukach urzędowych Rady Powiatu w Olecku, Zarządu Powiatu
w Olecku, Starosty Oleckiego, Starostwa Powiatowego w Olecku oraz na stronach internetowych, których
administratorem jest Starostwo Powiatowe w Olecku.
7. Sztandar Powiatu Oleckiego jest używany podczas uroczystości państwowych, powiatowych
i wojewódzkich,
a także podczas uroczystych Sesji Rady Powiatu w Olecku. Podczas uroczystych Sesji sztandar jest
ustawiony obok stołu prezydialnego. Sztandarowi towarzyszy zawsze 3-osobowy poczet składający się
z chorążego i dwóch osób asysty. Na uroczystościach sztandar może być obecny wyłącznie na polecenie
Starosty Oleckiego lub Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku.
8. Wizerunki herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru i sztandaru mogą być wykorzystywane na
wydawnictwach, materiałach i przedmiotach promocyjnych wykonywanych na zlecenie Starostwa
Powiatowego w Olecku lub też wykorzystywane przez powiatowe jednostki organizacyjne oraz powiatowe
służby, inspekcje i straż do celów promocji Powiatu Oleckiego.
9. Herb i pozostałe symbole Powiatu Oleckiego nie mogą być umieszczane na przedmiotach
przeznaczonych do obrotu handlowego.
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10. Herb i pozostałe symbole Powiatu Oleckiego mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane
wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie przewidziane prawem dla
insygniów władzy.
11. Starosta Olecki może zakazać używania wizerunku herbu, flagi, flagi stolikowej, baneru i sztandaru,
jeżeli podmiot używający nie uzyskał zgody lub wykorzystuje te symbole w sposób nie zapewniający im
należytej czci i szacunku albo godzący w powagę i prestiż Powiatu Oleckiego lub też naraża na szkodę interes
Powiatu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu
Wacław Sapieha
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Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXII/ 214/2013
z dnia 30 sierpnia 2013r.

.........................................................
miejscowość, data

...................................................................
dane wnioskodawcy

...................................................................
nazwa instytucji

...................................................................
adres

...................................................................
numer telefonu, e-mail

Starosta Olecki
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko
Wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Oleckiego
I.

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

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
II. Proszę o wyrażenie zgody na używanie herbu Powiatu Oleckiego w celu:

(opis przedsięwzięcia, sposób prezentacji

– proszę szczegółowo opisać, np. konferencja, targi, wydawnictwo, nazwa projektu/ pomysłu, wskazać miejsce i termin, itp.)

.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Uzasadnienie:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się z zasadami używania symboli Powiatu Oleckiego, a ich
wykorzystanie nastąpi po uzyskaniu zgody Starosty Oleckiego.
.........................................................
podpis wnioskodawcy

Wniosek należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku (pokój nr 22) lub pocztą elektroniczną na adres mail: starostwo@powiat.olecko.pl.

