
 

 

UCHWAŁA NR X/108/2013 

RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie ustanowienia Sztandaru Powiatu Kłodzkiego 

Na podstawie art. 4  ust. 1  pkt 21, art. 9  ust. 1  oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5  czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 3  ust. 1  ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. 

o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130 ze zm.), § 4  ust. 3  Statutu Powiatu Kłodzkiego przyjętego 

uchwałą Rady Powiatu Kłodzkiego nr XLIX/628/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego z 2010 r. Nr 154 poz. 2403 ze zm.) oraz uchwały nr 75-67/2011 Komisji Heraldycznej z dnia 

11 lutego 2011 r. w sprawie projektu Sztandaru i Laski Przewodniczącego Rady Powiatu Kłodzkiego,  Rada 

Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Ustanawia się Sztandar Powiatu Kłodzkiego, którego opis stanowi załącznik nr 1, a wzór załącznik nr 

2  do uchwały.  

§ 2. Sztandar Powiatu Kłodzkiego wykorzystywany jest podczas obchodów świąt państwowych 

i powiatowych, w trakcie uroczystych sesji Rady Powiatu Kłodzkiego lub w innych uzasadnionych 

okolicznościach. Decyzję o używaniu Sztandaru Powiatu Kłodzkiego podejmuje każdorazowo Starosta 

Kłodzki.  

§ 3. 1. Rada Powiatu Kłodzkiego upoważnia Zarząd Powiatu Kłodzkiego do powołania pocztu 

sztandarowego.  

2.  Sztandar Powiatu Kłodzkiego prezentowany jest przez trzyosobowy poczet sztandarowy - chorążego 

i dwóch przybocznych.  

3.  Sztandar Powiatu Kłodzkiego przechowywany jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku. 

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXXVI/471/2009 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie ustalenia wzorów sztandaru Powiatu Kłodzkiego oraz insygniów władz Powiatu Kłodzkiego.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/98/2013 Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie 

ustanowienia Sztandaru Powiatu Kłodzkiego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady  

D. Kłonowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 10 stycznia 2014 r.

Poz. 157



Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr X/108/2013  

Rady Powiatu Kłodzkiego  

z dnia 18 grudnia 2013 r.  

Opis Sztandaru Powiatu Kłodzkiego  

 Sztandar powiatu kłodzkiego ma postać kwadratowego płata materiału o wymiarach 1m x 1m, 

składającego się z płata prawego i lewego, czyli awersu i rewersu, przymocowanego do drzewca 

zwieńczonego głowicą, poniżej której znajduje się szarfa z kokardą.  

 Płat prawy srebrny, wykończony złotą bordiurą, ze złotymi obustronnie frędzlami. Pośrodku płata 

umieszczony herb powiatu kłodzkiego, wokół którego biegnie dewiza: PRO BONO CIVIUM TERRAE 

GLACENSIS. Początek dewizy zaznaczony dywizorem w kształcie krzyża kawalerskiego. W górnej części 

płata nazwa powiatu (w poziomie): POWIAT KŁODZKI. Wszystkie litery o wymiarach ok. 6  cm, 

haftowane złotymi nićmi.  

 W kompozycji płata lewego znajduje się wizerunek Orła Białego oraz wąska liniowa obwódka 

(bordiura), która akcentuje krawędzie płatu. Ideową wymowę  ma godło Orła Białego.  

 Szarfa i kokarda Sztandaru w barwach powiatu kłodzkiego: czerwono – złoto – czerwona (o proporcjach 

poszczególnych stref 1/3: 1/3: 1/3).  

Głowica (tzw. grot) Sztandaru metalowa, odlana z brązu lub mosiądzu, w formie tarczy  

z herbem powiatu. Do drzewca Sztandaru mogą zostać przybite gwoździe o okrągłych główkach, w barwie 

metalu, z którego wykonano głowicę. Na główkach gwoździ można zamieścić nazwiska osób lub nazwy 

instytucji będących fundatorami Sztandaru.  

 Symbolika prawego płata Sztandaru odnosi się do wspólnoty samorządu terytorialnego. Wspólnota ta 

została zaznaczona zarówno symbolicznie, poprzez herb powiatu, jak i werbalnie. Wspólnoty tej dotyczy 

zarówno współczesna polska nazwa (powiat kłodzki), jak i historyczna nazwa łacińska (terra Glacensis), 

występująca w dewizie. Dewiza przywołuje ponadto naczelną wartość, której służyć mają władze 

samorządowe, a mianowicie służbę dobru publicznemu, czyli dobru wspólnemu mieszkańców powiatu 

kłodzkiego: „ Pro bono civium terrae Glacensis”. Dewiza została przytoczona w języku łacińskim dla 

podkreślenia dawnej, sięgającej pełnego średniowiecza tradycji terytorialnej Kłodzka. Dla zwiększenia 

dostojeństwa zastosowano dla całego tekstu kapitałę, czyli litery majuskułowe. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/108/2013 

Rady Powiatu Kłodzkiego 
z dnia 18 grudnia 2013 r. 
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