Uchwała Nr XXI/160/08
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Międzyrzeckiego 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. ) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21
grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach ( Dz. U. Nr 31, poz. 130 z pó źn. zm. )
Rada Powiatu
uchwala, co następuje
§1
1. Ustanawia się herb Powiatu Międzyrzeckiego, którego wzór graficzny wraz z opisem
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Herb Powiatu umieszcza się na budynkach , w pomieszczeniach urzędowych oraz salach
posiedzeń należących do organów Powiatu Międzyrzeckiego i powiatowych samorządowych
jednostek organizacyjnych.
3. Prawo używania herbu Powiatu Międzyrzeckiego bez ograniczeń przysługuje organom
Powiatu, Starostwu oraz powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.
4. W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.
5. Zezwala się na wykorzystanie i używanie herbu Powiatu Międzyrzeckiego przez podmioty
nie wymienione w pkt. 3 w celach podkreślenia związku z Powiatem Międzyrzeckim, jego
promocji.
6. Umieszczenie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub w innych
przypadkach, użycie herbu Powiatu Międzyrzeckiego wymagają zgody Zarządu Powiatu.
§2
1. Ustanawia się flagę Powiatu Międzyrzeckiego, której wzór graficzny wraz z opisem
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwał.
2. Flaga Powiatu może być umieszczana na budynkach i obiektach Powiatu Międzyrzeckiego
a także innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt
lub rocznic państwowych i powiatowych.
3. Flagę Powiatu Międzyrzeckiego umieszcza się na budynkach lub przed budynkiem
będącym siedzibą Starostwa Powiatowego.
4. Flagę Powiatu Międzyrzeckiego opuszcza się na znak żałoby do połowy masztu.

§3
1. Ustanawia się banner Powiatu Międzyrzeckiego, którego wzór graficzny wraz z opisem
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Banner Powiatu Międzyrzeckiego może być umieszczany w pomieszczeniach
urzędowych, salach posiedzeń, na budynkach należących do organów Powiatu
Międzyrzeckiego i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych.
§4
1. Ustanawia się pieczęć Powiatu Międzyrzeckiego, której wzór graficzny wraz z opisem
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dysponentem pieczęci urzędowych z godłem herbu powiatu międzyrzeckiego są organy
powiatu, Starosta Międzyrzecki i Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.
3. Odciśnięcie pieczęci urzędowej z godłem herbu pod dokumentem kończy cykl
kancelaryjnych prac nad dokumentem, jest poświadczeniem przeprowadzenia kancelaryjnej
kontroli czystopisu i razem z podpisem, odpowiednio Przewodniczącego Rady Powiatu w
Międzyrzeczu, członków Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu lub Starosty Międzyrzeckiego,
jest świadectwem nadania mocy prawnej postanowieniom dokumentu.
4. Pieczęcie urzędowe z godłem herbu mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym i
czarnym laku o kolorze czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie
naturalnej.
5. Odciski pieczęci urzędowych z godłem herbu, wykonane w tuszu, wosku, laku lub
tłoczone w papierze powinny być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
6. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną w
wosku umieszczoną w metalowej lub drewnianej puszce, przywieszonej do dokumentu na
jedwabnych sznurach o barwach powiatu.
7. Używanie pieczęci urzędowych z godłem herbu nie może pozostawać w sprzeczności z
powszechnie obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Międzyrzeckiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Zofia Plewa

Uzasadnienie

Przepis 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. ) 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. ) ustanawia Radę
Powiatu organem wyłącznie właściwym do podejmowania uchwał w sprawach herbu
i symboli Powiatu.
Rada Powiatu na sesji w dniu 29.08.2007 r. przyjęła jednogłośnie koncepcję projektu
herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Międzyrzeckiego. Na podstawie decyzji Rady Powiatu
Starosta Międzyrzecki w dniu 12.09.2007 r. wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o wydanie opinii.
Zgodnie z art. 3 ust. 4 w/w ustawy opinia jest wydawana w terminie 3 miesięcy od
dnia złożenia wniosku. W naszym przypadku upłynęło już ponad 8 miesięcy od terminu
ustawowego i około rok od dnia złożenia wniosku a opinia nie wpłynęła. Biorąc pod uwagę
powyższe fakty w kontekście odpowiedzi z MSWiA – Departament Administracji Publicznej
( kserokopie pism w załączeniu ) w pełni zasadnym jest przyjęcie przedstawionej uchwały.
Uchwała jednocześnie określa zasady używania ustanowionych w jej treści symboli
Powiatu Międzyrzeckiego.

