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Poz. 9069
UCHWAŁA NR II/18/2018
RADY MIEJSKIEJ W MSZANIE DOLNEJ
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie regulaminu używania sztandaru Miasta Mszany Dolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018,
poz. 994 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszanie Dolnej uchwala co następuje:
§ 1. Określa się regulamin używania sztandaru Miasta Mszana Dolna, który stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
mgr inż. Janusz Matoga
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Załącznik do uchwały Nr II/18/2018
Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej
z dnia 17 grudnia 2018 r.
REGULAMIN UŻYWANIA SZTANDARU MIASTA MSZANA DOLNA
§ 1. 1. Sztandar Miasta Mszana Dolna, zwany dalej „sztandarem”, może być używany tylko i wyłącznie
w sposób zapewniający mu należytą cześć i szacunek.
2. Sztandar powinien być w sposób szczególny chroniony i eksponowany.
3. Sztandar przechowywany jest w specjalnie wykonanej gablocie, w siedzibie Urzędu Miasta w Mszanie
Dolnej, w miejscu do tego przeznaczonym.
4. Opiekę nad sztandarem sprawują Radni Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej, a w szczególności
członkowie pocztu sztandarowego.
5. Członków pocztu sztandarowego wybierają Radni/wyznacza Burmistrz Miasta Mszana Dolna.
§ 2. 1. Sztandar używany jest podczas następujących uroczystości:
a) uroczystości państwowych,
b) uroczystości organizowanych przez samorząd Miasta Mszana Dolna,
c) uroczystych sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej,
d) ślubowania Burmistrza Miasta Mszana Dolna oraz Radnych Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej,
e) składania kwiatów przez władze samorządowe Miasta Mszana Dolna w miejscach pamięci,
f) nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Mszana Dolna,
g) ceremonii pogrzebowych honorowych i zasłużonych obywateli Miasta Mszana Dolna.
2. Sztandar może być używany również w czasie innych uroczystości, niż wymienione w ust.1. Decyzję
w tej sprawie podejmuje Burmistrz Miasta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Mszanie
Dolnej.
3. Uroczystości z udziałem sztandaru mają zawsze charakter i przebieg oficjalny.
4. Podczas ceremonii pogrzebowych lub w okresie żałoby narodowej sztandar winien być udekorowany
kirem.
§ 3. 1. W celu upamiętnienia osób zasłużonych lub ważnych dla Miasta Mszana Dolna wydarzeń, na
drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe.
2. Decyzję o ich zamieszczeniu podejmuje Rada Miejska w Mszanie Dolnej.
§ 4. 1. Podczas uroczystości określonych w § 2 sztandar jest niesiony oraz trzymany przez poczet
sztandarowy.
2. Poczet sztandarowy składa się z trzech osób: chorążego i dwóch osób asysty.
3. Członkowie pocztu sztandarowego występują w strojach wizytowych (mężczyźni - ciemny garnitur,
kobiety - ciemny kostium lub sukienka) oraz w białych rękawiczkach.
4. Podczas uroczystości członkowie pocztu sztandarowego mają założoną biało - czerwoną szarfę,
przepasaną przez prawe ramię do lewego boku.
5. Gdy uroczystości z udziałem pocztu sztandarowego odbywają się w trudnych warunkach pogodowych,
dopuszczalne jest użycie stosownych okryć wierzchnich.
6. Atrybuty pocztu sztandarowego (szarfa i rękawiczki) przechowywane są w siedzibie Urzędu Miasta
w Mszanie Dolnej w miejscu do tego przeznaczonym.
§ 5. 1. Poczet sztandarowy wprowadza sztandar na początku uroczystości, chyba, że jej charakter lub
program przewidują inną kolejność.
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2. Prowadzący uroczystość podaje komendę dla uczestników uroczystości: „Całość powstań! Baczność!
Sztandar wprowadzić!".
3. Po zajęciu przez poczet sztandarowy miejsca przeznaczonego prowadzący uroczystość wydaje komendę:
"Spocznij", po której członkowie pocztu sztandarowego przyjmują pozycję stojącą, pozostali mogą usiąść.
4. Podczas uroczystości sztandar trzymany jest przez chorążego w pozycji „Spocznij". Jeżeli zaistnieją
okoliczności uzasadniające trzymanie sztandaru w pozycji „Baczność" - chorąży pochyla sztandar w przód pod
kątem 60°, mając bławat przed sobą.
5. Sztandarowi nadaje się pozycję "Baczność" wyłącznie w sytuacji:
a) odgrywania i/lub śpiewania hymnu państwowego;
b) istotnych akcentów nabożeństwa religijnego (np. przeistoczenia, podniesienia i błogosławieństwa);
c) dekorowania sztandaru;
d) oddawania honorów osobom lub symbolom, po komendzie: "Sztandar prezentuj!"- chorąży pochyla sztandar
w przód do ok. 45°, mając bławat przed sobą.
6. Podczas trwania uroczystości chorąży nie może odstawić sztandaru, za wyjątkiem uroczystych sesji Rady
Miejskiej w Mszanie Dolnej, podczas których sztandar ustawiany jest obok stołu prezydialnego.
7. Sztandar wyprowadza się po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, po komendzie prowadzącego
uroczystość: „ Całość powstań! Baczność! Sztandar wyprowadzić!".
8. Po opuszczeniu przez poczet sztandarowy miejsca, w którym odbywa się uroczystość, następuje
komenda „ Spocznij".
§ 6. 1. Wizerunek sztandaru może być wykorzystywany na wydawnictwach, materiałach i przedmiotach
promocyjnych wykonywanych na zlecenie Miasta Mszany Dolnej.
2. Na wniosek zainteresowanych podmiotów Burmistrz Miasta, kierując się słusznym interesem Miasta,
wyraża zgodę na używanie wizerunku sztandaru, określając szczegółowy sposób i cel jego wykorzystania.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą, indywidualną decyzję co do konkretnych okoliczności
i warunków użycia wizerunku sztandaru podejmuje Burmistrz Miasta Mszana Dolna.

