
 

 

Uchwała Nr 60/316/2015 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 listopada 2015 roku 

 

w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego dotyczących 

ustanowienia herbu Powiatu. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) Zarząd Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się projekty uchwał Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie: 

1) przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania; 

2) ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad 

ich użytkowania. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

Projekt 

Uchwała Nr…………… 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ……………………….. 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz 

zasad ich użytkowania.  

 

Na podstawie §49 ust. 1 Uchwały Nr VII/60/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 12 czerwca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Stalowowolskiego 

(Dz. Urz. Woj. z 2015 r., poz. 1979) w związku z art. 3 ust. 1-3 Ustawy z dnia 21 grudnia 1978 

roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.) Rada Powiatu 

Stalowowolskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie ustanowienia 

herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania. 

§ 2. 

Projekt, o którym mowa z § 1. podlega przekazaniu do ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej celem zaopiniowania. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 12 czerwca 

2015 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich 

użytkowania. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



 

projekt 

Uchwała Nr…………… 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ……………………….. 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i flagi stolikowej  

Powiatu Stalowowolskiego oraz zasad ich użytkowania.  

 

Na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 

roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 

Ustanawia się symbole Powiatu Stalowowolskiego: herb, flagę, banner oraz flagę stolikową, 

mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź 

historyczną, kulturową i społeczno – ekonomiczną mieszkańców Powiatu. 

§ 2. 

1.Ustanawia się herb Powiatu Stalowowolskiego zgodnie z opisem: w polu błękitnym sosna złota 

między takimiż sześcioma gwiazdami w układzie 1-2-2-1 i połukołem zębatym. 

2.Wizerunek herbu przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. 

1.Flaga Powiatu Stalowowolskiego przedstawia prostokątny poziomy płat o proporcjach 

wysokości do szerokości 5:8 w kolorze błękitnym, z centralnie umieszczonym godłem 

herbowym Powiatu Stalowowolskiego, gdzie wysokość herbu stanowi 4/5 wysokości flagi, 

a oś pionowa flagi przebiega przez oś górnej i dolnej gwiazdy znajdujących się w godle 

herbowym. 

2.Wizerunek flagi przedstawia załącznik Nr 2 uchwały. 

§ 4.  

1.Banner Powiatu Stalowowolskiego przedstawia prostokątny pionowy płat o proporcjach 

szerokości do wysokości 1:4 w kolorze błękitnym z centralnie umieszczonym godłem 

herbowym Powiatu Stalowowolskiego, gdzie wysokość godła stanowi 1/5 wysokości 

bannera, a środek godła znajduje się na wysokości ¼ bannera mierząc od góry. 

2.Wizerunek banneru przedstawia załącznik Nr 3 uchwały. 



 

§ 5. 

1.Flaga stolikowa Powiatu Stalowowolskiego przedstawia prostokątny pionowy płat 

o proporcjach szerokości do wysokości 1:2 w kolorze błękitnym z centralnie umieszczonym 

godłem herbowym Powiatu Stalowowolskiego, gdzie wysokość godła stanowi 2/5 wysokości 

flagi stolikowej, a jego dolna krawędź znajduje się na wysokości ½ flagi stolikowej.  

2.Wizerunek flagi stolikowej przedstawia załącznik Nr 4 uchwały. 

§ 6.  

Symbole, o których mowa w § 2-5 niniejszej uchwały, stanowią własność Powiatu 

Stalowowolskiego i są znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie 

w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej 

uchwale.  

§ 7.  
Prawo do używania herbu i flagi na mocy niniejszej uchwały przysługuje: 

a)Radzie Powiatu oraz Zarządowi powiatu, 

b)Starostwu Powiatowemu, 

c)Powiatowym jednostkom organizacyjnym, 

d)Innym podmiotom wykonującym w imieniu Powiatu zadania o charakterze publicznym. 

§ 8.  

Herb i flaga Powiatu Stalowowolskiego mogą być używane wyłącznie w sposób 

zapewniający im należytą cześć i szacunek, a sposób ich używania nie może godzić w dobry 

obyczaje, prestiż i interes Powiatu. 

§ 9. 

1.Herb i flaga Powiatu Stalowowoslkiego są umieszczane: 

1)w siedzibie Starostwa Powiatowego, wewnątrz i na zewnątrz budynku; 

2)w pomieszczeniach oraz salach posiedzeń organów Powiatu; 

3)w siedzibach jednostek organizacyjnych Powiatu; 

4)na pojazdach stanowiących własność Powiatu; 

5)na słupach i tablicach wyznaczających granice Powiatu; 

6)na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze Powiatu; 

7)na dyplomach i listach gratulacyjnych wręczanych przez władze Powiatu oraz na 

blankietach korespondencyjnych i materiałach promujących Powiat; 

8)w publikacjach oraz na oficjalnych stronach internetowych Powiatu i jego jednostek 

organizacyjnych; 

9)w innych miejscach za zgodą Zarządu Powiatu. 



 

2.Herb lub flaga mogą być używane na uroczystościach państwowych, samorządowych 

i religijnych oraz podczas innych zdarzeń o charakterze społecznym, gospodarczym lub 

religijnym, pod warunkiem uzyskania zgody chyba, że organizatorem uroczystości jest 

powiat Stalowowolski. 

3.W pomieszczeniach urzędowych lub salach posiedzeń, jeśli to możliwe, herb i flagę umieszcza 

się obok insygniów państwowych. 

4.W czasie świąt narodowych, flagę Powiatu podnosi się obok flagi państwowej, zgodnie 

z zasadami określonymi w stosownych przepisach. 

5.Symboli, o których mowa w ust. 1 mogą używać również osoby fizyczne i inne podmioty do 

celów komercyjnych. 

6.Zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku herbu i flagi przez podmioty 

wymienione w ust. 5 udziela Zarząd Powiatu. 

§ 10.  

Flaga stolikowa może być umieszczana w salach obrad, w których odbywają się oficjalne 

rozmowy wielostronne przedstawicieli organów Powiatu z przedstawicielami innych jednostek 

samorządu terytorialnego, w gabinecie Starosty oraz Wicestarosty, Przewodniczącego Rady oraz 

kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych. 

§ 11.  

Banner używa się z okazji uroczystości, świąt i rocznic powiatowych, państwowych 

i regionalnych oraz podczas imprez promujących Powiat. 

§ 12.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego.  

§ 13.  

Traci moc uchwała Nr XXVIII/285/02 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 czerwca 2002 

roku w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Stalowowolskiego. 

§14.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 



 

 

Załącznik Nr 1 

Do Uchwały Nr ……………….…. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia …………………… 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 

Do Uchwały Nr ……………….…. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia …………………… 

 

Załącznik Nr 3 



 

Do Uchwały Nr ……………….…. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia …………………… 

 



 

Załącznik Nr 4 

Do Uchwały Nr ……………….…. 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia …………………… 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W ocenie Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Administracji 

i Cyfryzacji, obecny herb Powiatu Stalowowolskiego nie jest zgodny z zasadami 

heraldyki i miejscową tradycją historyczną. Uniemożliwia to m.in. ustanowienie 

odznaczeń, medali czy tytułów nadawanych przez Powiat.  

Projekt nowego, poprawnego pod względem heraldycznym herbu Powiatu 

Stalowowolskiego, został opracowany przez Instytut Heraldyczno – Weksylologiczny, 

który ma w swoim dorobku ponad 140 opracowanych herbów gmin i powiatów. 

Heraldyczny opis herbu zaprojektowanego dla Powiatu Stalowowolskiego przez IH-W 

przedstawia się następująco: w polu błękitnym sosna złota między takimiż sześcioma 

gwiazdami w układzie 1-2-2-1 i połukołem zębatym. 

Gwiazdy nawiązują do dawnego herbu województwa sandomierskiego, ich liczba – 6 – 

do ilości gmin w naszym powiecie, motyw koła zębatego odwołuje się do Stalowej Woli 

i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Natomiast centralnie umieszczona sosna 

nawiązuje do historii regionu i pradawnej Puszczy Sandomierskiej, a także wciąż 

utrzymującej się dużej lesistości terenu. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 


