UCHWAŁA NR VI/47/2011
RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH
z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008
r. w sprawie ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów
władzy oraz regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego.
Na podstawie art 18 ust 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta
Rada Miejska w Pyskowicach uchwala
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr XXIV/194/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie
ustanowienia herbu miasta Pyskowice, innych symboli Miasta Pyskowice, insygniów władzy oraz
regulaminu ich używania i ceremoniału pocztu sztandarowego dokonuje się następujących zmian:
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Flaga miasta Pyskowice przyjmuje formę chorągwi i zachowuje
proporcje 5 : 6. Bławat flagi jest czerwony, na którym w symetrycznym środku umieszczone jest godło
miasta Pyskowic, zachowujące proporcje wysokości do wysokości flagi jak 2 : 3.
2. w § 8 słowa „projekt Regulaminu” zastępuje się słowem „Regulamin”.
3. w § 9 słowa „projekt Ceremoniału” zastępuje się słowem „Ceremoniał”.
4. w załączniku nr 9 § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Herb Miasta umieszcza się w sali sesyjnej
Rady Miejskiej oraz może być umieszczany w innych pomieszczeniach instytucji miejskich.”
5. w załączniku nr 9 w § 2 skreśla się ust. 4 a dotychczasowy ust. 5 otrzymuje numer 4.
6. w załączniku nr 10 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Poczet sztandarowy
a) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób. Na czas kadencji Rady Miejskiej ustala się 3 składy
Pocztu Sztandarowego:
- I Skład – 3 radnych wybieranych przez Radę Miejską.
- II Skład – 3 urzędników wyznaczonych przez Burmistrza Miasta.
- III Skład – 3 strażników Straży Miejskiej wyznaczonych przez Komendanta Straży Miejskiej.
b) Strój uroczysty pocztu sztandarowego składa się z: białej koszuli i ciemnego garnituru wizytowego
(dla mężczyzn) białej bluzki i ciemnej garsonki (dla kobiet), szarfy sztandarowej w barwach
sztandaru przewieszanej przez prawe ramię do lewego boku i białych rękawiczek. Poczet
sztandarowy złożony ze strażników Straży Miejskiej występuje w mundurach”.
7. w załączniku nr 10 w pkt 5 litera a) słowo „uroczystością” zastępuje się słowem „uroczystości”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
mgr inż. Jolanta Drozd
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