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UCHWAŁA NR XI/92/15
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 28 lipca 2015 roku
w sprawie ustanowienia sztandaru gminy Bobowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji
i Cyfryzacji, Rada Miejska w Bobowej uchwala, co następuje.
§ 1. Ustanawia się sztandar gminy Bobowa w kształcie kwadratowego, dwustronnego płata, o wymiarach
100 cm x 100 cm, o bokach wykończonych złotymi frędzlami, przymocowanego do drzewca zwieńczonego
głowicą w kształcie herbu gminy Bobowa. Prawy płat sztandaru barwy czerwonej – po jego środku wizerunek
Orła Białego Godła Rzeczypospolitej Polskiej wielkości 3/4 wysokości płata, haftowany nicią srebrną. Korona,
dziób i szpony orła w kolorze złotym. Lewy płat sztandaru jest barwy ecri – w lewym górnym rogu wizerunek
świętej Zofii wraz z trzema córkami, patronki miasta Bobowa, ustanowionej uchwałą Nr XXXII/210/09 Rady
Miejskiej w Bobowej z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia Świętej Zofii patronką Miasta Bobowa.
W dolnej prawej części herb Gminy Bobowa zgodnie z wzorcem ustanowionym uchwałą Nr XXVI/191/09 Rady
Miejskiej w Bobowej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy
Bobowa oraz zasad i warunków ich używania. W dolnej części płata napis „GMINA BOBOWA”, pod nim napis
„ROK 2015”. Napisy ułożone poziomo, haftowane nicią czerwoną.
§ 2. Projekt graficzny sztandaru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Sztandar gminy Bobowa jest używany podczas uroczystości państwowych, gminnych i miejskich,
a także podczas uroczystych sesji Rady Miejskiej w Bobowej. Podczas uroczystych sesji sztandar jest ustawiany
obok stołu prezydialnego.
2. Sztandarowi towarzyszy zawsze trzyosobowy poczet, składający się z chorążego i dwóch osób asysty,
którego skład wyznacza swoim zarządzeniem burmistrz Bobowej.
3. Na obszarze gminy Bobowa sztandarowi oddawana jest cześć w sposób przewidziany dla flagi państwowej
i ma on zawsze pierwszeństwo przed innymi sztandarami.
4. Miejscem przechowywania sztandaru jest sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Bobowej.
5. Na uroczystościach wymienionych w ust. 1 sztandar może być obecny wyłącznie na polecenie burmistrza
Bobowej.
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się burmistrzowi Bobowej.
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
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