
 

 

UCHWAŁA NR VIII/54/2015 

RADY GMINY KORZENNA 

z dnia 11 czerwca 2015 roku 

w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Korzenna oraz zasad jego używania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. 

poz.594 z późn. zm.) w związku z art.3 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 o odznakach i mundurach 

(Dz.U.Nr.31 poz.130 z późn. zm.) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Administracji i Cyfryzacji Rada 

Gminy Korzenna uchwala co następuje: 

§ 1. Ustanawia się sztandar Gminy Korzenna którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

szczegółowy opis sztandaru załącznik nr 2, zasady używania sztandaru załącznik nr 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korzenna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 sierpnia 2015 r.

Poz. 4995



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr VIII/54/2015 

Rady Gminy Korzenna 

z dnia 11 czerwca 2015 r.  

 

 

WZÓR SZTANDARU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady 

 Wiesław Kracoń 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 4995



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr VIII/54/2015 

Rady Gminy Korzenna 

z dnia 11 czerwca 2015 r. 

 

OPIS SZTANDARU GMINY KORZENNA 

 

Sztandar Gminy Korzenna składa się z płata, głowicy i drzewca. 

Płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o wymiarach 110x110 cm. Jeden bok płata 

sztandaru przymocowany do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili, pozostałe boki obszyte 

frędzlą złotą o długości 7 cm. 

Prawy płat sztandaru czerwony – po środku wizerunek Orła Białego Godła Rzeczypospolitej Polskiej 

wielkości ¾ wysokości płata, haftowany nicią srebrną. 

Lewy płat sztandaru – po środku Herb Gminy Korzenna zgodny z wzorcem ustanowionym Uchwałą 

Nr XXXIII/209/2006 Rady Gminy Korzenna z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, 

flagi ,banneru i pieczęci Gminy Korzenna zgodnie z Uchwałą Nr 21-1116/O/2006 Komisji Heraldycznej 

z dnia 3 lutego 2006 w sprawie projektów herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Korzenna. 

Nad herbem napis drukowanymi literami „GMINA KORZENNA” – wysokość liter 9 cm, pod herbem 

napis „BOGU OJCZYŹNIE SPOŁECZNOŚCI” – wysokość liter 6 cm. Napisy ułożone poziomo, 

haftowane nicią złotą. 

Sztandar przytwierdzony do drzewca o średnicy 4,5 cm, długości wraz z grotem 2 m. Drzewce 

w górnej części zakończone grotem metalowym koloru złotego, wysokości 15 cm osadzone na 

metalowym postumencie o wysokości 5 cm. Na postumencie od strony prawej napis drukowanymi 

literami „KORZENNA”, natomiast od strony lewej napis „1990 – 2015” symbolizujący 25-lecie 

powstania samorządu terytorialnego – wysokość liter 3 cm. Drzewce dwudzielne wykonane z drewna 

toczonego, ciemnego połączone tuleją metalową koloru ciemnego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr VIII/54/2015 

Rady Gminy Korzenna 

z dnia 11 czerwca 2015 r. 

 

ZASADY UŻYWANIA SZTANDARU GMINY KORZENNA 

 

1. Sztandar jest zewnętrznym znakiem symbolizującym Gminę Korzenna. 

2. Sztandar jest własnością Gminy Korzenna i winien by używany w sposób zapewniający mu należyty 

szacunek i cześć. 

3. Sztandar na stałe jest eksponowany na sali posiedzeń w Urzędzie Gminy Korzenna w zamkniętej 

gablocie. 

4. Sztandar jest używany podczas uroczystych sesji Rady Gminy oraz podczas ślubowania radnych. 

5. Sztandar może być używany podczas: 

1) uroczystości państwowych i samorządowych, 

2) przy składaniu kwiatów pod pomnikami przez władze samorządowe Gminy Korzenna, 

3) innych uroczystości lub ważnych wydarzeń dla mieszkańców Gminy Korzenna, 

4) ceremonii pogrzebowych osób zasłużonych dla Gminy Korzenna. 

W celu wyrażenia żałoby, podczas uroczystości pogrzebowych do sztandaru dopięta jest czarna 

wstęga /krepa/ nie zakończona frędzlą, a członkowie pocztu sztandarowego występują z czarna 

szarfą. 

6. Sztandar niesiony jest przez poczet sztandarowy. 

1) Poczet sztandarowy składa się z trzech osób, 

2) Skład pocztu sztandarowego może być stały lub wyznaczany przez Wójta Gminy, 

3) Członkowie pocztu sztandarowego występują w ubiorach wizytowych. 

7. Atrybutem pocztu sztandarowego jest biało-czerwona szarfa przewieszona przez prawe ramię, spięta 

na wysokości lewego biodra oraz białe rękawiczki. 

8. Atrybuty pocztu sztandarowego przechowywane są wraz ze sztandarem w zamkniętej gablocie. 

  

 Przewodniczący Rady 

Wiesław Kracoń 
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