
UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO 

z dnia .......2018 r.z dnia ..

Stanowisko Rady Powiatu Łowickiego w sprawie symboli Powiatu Łowickiego

N a podstaw ie art. 12 p k t  11 ustaw y z  dnia 5 czerwca 1998 r.
0 sam orządzie pow iatow ym  (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) 
w  zw iązku z art. 3 ustaw y z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i m undurach 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 38) R ada Pow iatu Łow ickiego uchwała, co następuje:

§ 1. R ada Pow iatu Łowickiego w yraża w olę podjęcia działań
zm ierzających do ustanow ienia symboli Pow iatu Łowickiego: herbu, flagi 
urzędow ej oraz flagi terytorialnej zgodnych z zasadam i heraldyki, w eksyłologii
1 m iejscow ą tradycją historyczną.

§ 2. W ykonanie uchw ały pow ierza się Zarządow i Pow iatu Łowickiego.

§ 3. U chw ała wchodzi w  życie z dniem  podjęcia.

* ■ \ 
Asima M oiuk  

Łd-M-1019



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 38) jednostki samorządu terytorialnego mogą 
ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej jednostki własne herby, flagi, 
emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wszystkie symbole powinny być zgodne 
z zasadami heraldyki, weksyłołogii i miejscową tradycją historyczną oraz wymagają 
zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Organem opiniodawczo-doradczym Ministra w w/w zakresie jest Komisja Heraldyczna.

W dniu 30 stycznia 2018 roku Rada Powiatu Łowickiego podjęła Uchwałę 
Nr XLV/282/2018 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Powiatu 
Łowickiego. W uchwale tej powierzono Zarządowi Powiatu Łowickiego 
m.in.: zlecenie wykonania projektu sztandaru wraz z niezbędną dokumentacją oraz 
przedłożenie projektu sztandaru do zaopiniowania komisjom stałym Rady Powiatu.

W ramach działań zmierzających do wykonania Uchwały skontaktowano 
się z wykonawcami sztandarów dla JST, jednostek inspekcji i straży oraz stowarzyszeń. 
Przedmiotem zainteresowania wszystkich potencjalnych wykonawców było, 
czy obecny herb Powiatu Łowickiego został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję 
Heraldyczną. Zgodnie bowiem z wytycznymi Komisji, sztandar jednostki samorządu 
terytorialnego składa się z 2 płatów: na jednym płacie znajdować się powinna symbolika 
państwowa (godło lub barwy) a na drugim płacie sztandaru herb jednostki 
samorządowej i jej nazwa.

Rada Powiatu Łowickiego ustanowiła symbole Powiatu Łowickiego Uchwałą 
Nr XLV/274/2002 z dnia 9 października 2002r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi 
Powiatu Łowickiego oraz pieczęci Starosty Łowickiego. Przedmiotową Uchwałę 
podjęto mimo negatywnej opinii Komisji Heraldycznej (Uchwała Nr 128-615/0/2002 
Komisji Heraldycznej z dnia 19 łipca 2002 r. w sprawie projektu herbu i flagi Powiatu 
Łowickiego).

Brak pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej w sprawie herbu skutkować może zatem 
negatywną opinią Komisji, a w konsekwencji także Ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej, w sprawie sztandaru.

Wobec powyższego, dokonano rozpoznania rynku pośród firm zajmujących się 
projektowaniem herbów. Rozesłano zapytania mailowe do heraldyków -  specjalistów 
z dziedziny herbów. Z rozeznania cenowego wynika, iż średni koszt utworzenia 
projektu herbu, poprzedzonego rzetelnie przeprowadzoną kwerendą historyczno- 
heraldyczną obejmującą przynajmniej aktualny opublikowany stan badań, co w dużym 
stopniu gwarantuje uzyskanie pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej wynosi 
ok. 8000 zł. Cena ta obejmuje również projekty sztandaru i flag.

Skontaktowano się z Instytutem Heraldyczno-Weksykologicznym, który zaprojektował 
ponad 180 herbów dla gmin i powiatów, które uzyskały pozytywną opinię Komisji



Heraldycznej. Instytut ten zaoferował utworzenie projektów symboli Powiatu 
Łowickiego za 8500 zł. W przesłanym projekcie umowy Instytut zobowiązuje się 
do ewentualnych bezpłatnych poprawek projektów, aż do uzyskania pozytywnej opinii 
Komisji Heraldycznej oraz do przekazania praw autorskich do projektów 
na rzecz Powiatu Łowickiego.

Dodatkowo należy podkreślić, że ustanawiając pieczęć Starosty Łowickiego uchwałą 
N r XLV/274/2002 z dnia 9 października 2002r. RPŁ, przekroczyła delegację ustawową 
z art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach 
a stosowne regulacje w tym zakresie zawarte były (do 24 września 2005r.) 
w  a rt.Ił Dekretu z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej oraz o pieczęciach państwowych, a obecnie w ustawie z dnia 31 stycznia 
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych.

Podsumowując powyższe, Rada Powiatu Łowickiego uznaje za zasadne podjęcie 
działań w celu ustanowienia symboli Powiatu Łowickiego (herb, flaga urzędowa, flaga 
terytorialna, sztandar) zgodnych z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową 
tradycją historyczną.




