RADA POWIATU
PABIANICKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/282/09
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie ustanowienia sztandaru Powiatu Pabianickiego
Na podstawie art. 12 pkt. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984;
Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; Dz.U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) w związku z art. 3 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach ( Dz.U. z 1978 r. Nr 31, poz. 130; zmiany: Dz.U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; Dz.U. z 2000 r.
Nr 12, poz. 136; Nr 120, poz. 1268; Dz.U. z 2001 r. Nr 123, poz. 1353), po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Powiatu Pabianickiego
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia sztandar Powiatu Pabianickiego, który ma postać dwustronnego
kwadratowego, haftowanego płata obszytego złotą frędzlą, składającego się z awersu i rewersu,
o wymiarach 100 cm x 100 cm. Awers płata koloru niebieskiego z wpisanym białym rombem
okonturowanym złotym obrzeżem z herbem Powiatu Pabianickiego pośrodku. Nad herbem, u góry
i u dołu, ułożony półkoliście złoty napis o treści: „POWIAT PABIANICKI”, wykonany kapitałą
kroju goudy handtooled BT. W narożach rombu poziomo znajduje się data: „1998” przedzielona
herbem. W narożach płata sztandaru widnieją złote emblematy: u góry z lewej emblemat farmacji –
kielich Hygiei z wężem Asklepiosa, z prawej emblemat nauki i handlu – uskrzydlone berło
Merkurego, oplecione dwoma wężami. U dołu z lewej emblemat trakcji tramwajowej – uskrzydlone
koło szynowe z pięcioma błyskawicami, z prawej emblemat włókiennictwa – kądziel. Rewers płata
koloru czerwonego z wpisanym białym rombem okonturowanym złotym obrzeżem z herbem
Rzeczypospolitej Polskiej. Drzewce sztandaru zwieńczone głowicą z białego metalu
z przedstawieniem dwustronnym godła Powiatu na profilowanym cokole. Na dłuższych bokach
cokołu nad awersem płata sztandaru, napis o treści: „POWIAT PABIANICKI”, nad rewersem napis:
„1998”
2. Wzór sztandaru Powiatu Pabianickiego zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§2. Regulamin używania sztandaru Powiatu Pabianickiego stanowi załącznik Nr 2
do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy Starostwa Powiatowego
w Pabianicach i na tablicach ogłoszeń gmin i miast tworzących Powiat Pabianicki.
Przewodniczący
Rady Powiatu Pabianickiego
/-/ Florian Wlaźlak

