
projekt Nr 3 

 

UCHWAŁA NR ………………….. 

 

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 

 z dnia ................................................ 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 136/XXIII/08 Rady Powiatu w Otwocku 

z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia sztandaru Powiatu Otwockiego 
 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 

o odznakach i mundurach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 38) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr 136/XXIII/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 2008 r. w 

sprawie ustalenia sztandaru Powiatu Otwockiego, wprowadza się następującą zmianę: 

- §3 otrzymuje następujące brzmienie: 

 

„Ustala się zasady używania sztandaru, które zostały określone w załączniku do niniejszej 

uchwały.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Otwockiego. 

 

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Adwokat 

Łukasz Banaszek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
 

W związku z pojawiającymi się wydarzeniami okolicznościowymi, na których wystawiany jest 

poczet sztandarowy Powiatu Otwockiego, zasadnym wydaje się uchwalenie „Regulaminu 

używania sztandaru Powiatu Otwockiego”. 
 

 

 

Sekretarz Andrzej Solecki   



Załącznik do uchwały ……………. 

Rady Powiatu Otwockiego z dnia 

…………….. w sprawie zmiany  

uchwały  Nr 136/XXIII/08 Rady 

Powiatu w Otwocku z dnia 20 listopada 

2008 r. w sprawie ustalenia sztandaru 

Powiatu Otwockiego 

 

REGULAMIN UŻYWANIA SZTANDARU POWIATU OTWOCKIEGO 
 

Zasady ogólne 
§ 1. 1. Sztandar Powiatu Otwockiego jest zewnętrznym znakiem symbolizującym Powiat 

Otwocki jako jednostkę samorządu terytorialnego i używany jest w sposób zapewniający mu 

należytą cześć i szacunek. 

2. Sztandar Powiatu Otwockiego jest własnością Powiatu Otwockiego. 

3. Używanie sztandaru nie może godzić w dobre obyczaje i prestiż Powiatu Otwockiego. 

4. Przechowywanie, wystawianie i obchodzenie się ze sztandarem w  trakcie przewożenia 

wymaga szczególnej ochrony i staranności. 

5. Opiekę nad sztandarem sprawuje Starosta Otwocki. 

6. Sztandar przechowywany jest w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w miejscu do 

tego przeznaczonym, zapewniającym mu należytą ekspozycję i zabezpieczenie (zamykana 

gablota w reprezentacyjnym miejscu). 

 

Uroczystości z udziałem sztandaru 
§ 2. 1. Sztandar używany jest podczas: 

1) uroczystych sesji Rady Powiatu Otwockiego; 

2) ślubowania radnych; 

3) ważnych uroczystości samorządowych; 

4) doniosłych rocznic i świąt państwowych; 

5) składania kwiatów w Miejscach Pamięci Narodowej przez władze samorządowe; 

6) nadawania tytułów honorowych; 

7) ceremonii pogrzebowych osób zasłużonych dla Powiatu Otwockiego; 

8) uroczystości z udziałem oficjalnych przedstawicieli Powiatu Otwockiego. 

2. Decyzje dotyczące udziału pocztu sztandarowego ze sztandarem w uroczystościach 

podejmuje Starosta Otwocki. 

3. Podczas uroczystości pogrzebowych lub w okresie żałoby narodowej sztandar zostaje 

udekorowany czarnym kirem. 

 

Poczet sztandarowy 
§ 3. 1. Podczas uroczystych wystąpień sztandar niesiony jest przez poczet sztandarowy. 

2. Poczet sztandarowy stanowią trzy osoby: chorąży i dwóch przybocznych. 

3. Osobowy skład pocztu sztandarowego powołuje odrębnym zarządzeniem Starosta 

Otwocki spośród etatowych pracowników Starostwa Powiatowego w Otwocku. 

4. W uzasadnionych przypadkach w skład pocztu sztandarowego mogą wejść 

przedstawicie Rady Powiatu Otwockiego. W takim przypadku skład osobowy pocztu 

sztandarowego każdorazowo uzgadniany jest z Przewodniczącym Rady Powiatu Otwockiego. 

5. W uzasadnionych sytuacjach Starosta Otwocki może doraźnie wyznaczyć inną osobę 

do składu pocztu sztandarowego. 

6. Członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych. 



7. Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się w trudnych 

warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny stosowny strój. 

8. Członkowie pocztu sztandarowego używają następujących atrybutów: 

1) białych rękawiczek; 

2) szarf sztandarowych biało-czerwonych, przepasanych przez prawe ramiona i 

spiętych na lewych biodrach. 

9. Atrybuty pocztu sztandarowego przechowywane są w Starostwie Powiatowym 

w Otwocku. 

10. Podczas oficjalnych wystąpień członków pocztu sztandarowego obowiązują zasady 

musztry. 

 

Postanowienia końcowe 
§ 4. 1. Interpretowanie postanowień niniejszego Regulaminu należy do kompetencji 

Starosty Otwockiego. 

2. W sprawach nieunormowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


