
                                                                                                                            
 

Uchwała Nr LI/631/10 r. 
Rady Miejskiej w Dębicy 
z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

 
 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/491/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 
28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, chorągwi (flagi z herbem) 
i pieczęci Miasta Dębicy 
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poz. zm.) 
 

Rada Miejska uchwala co następuje: 
§1 
 

Zmienia się uchwałę Nr XXXVII/491/06 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. 
w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, chorągwi (flagi z herbem) i pieczęci Miasta Dębicy 
w następujący sposób: 
 

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie ustanowienia herbu, sztandaru, flagi 
z herbem i pieczęci Gminy Miasta Dębica” 

 
2) §1 otrzymuje brzmienie: 
    

1. Ustanawia się herb miasta Dębicy przedstawiający w polu czerwonym  
      w kolorze białego (srebrnego) wspiętego Gryfa ze złotym dziobem, językiem, 

szponami i pazurami. Projekt graficzny projektu stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Herb, sztandar, flaga z herbem i pieczęć miasta stanowią jej własność i 
podlegają ochronie prawnej. 

3. Herb, sztandar, flaga z herbem i pieczęć miasta Dębica mogą być uŜywane 
wyłącznie w sposób zapewniający im naleŜytą cześć i szacunek oraz prestiŜ  

      i powagę, przewidzianą dla insygniów władzy. 
 
HERB GMINY MIASTA DĘBICY jako symbol i znak toŜsamości moŜe być 
umieszczany w szczególności: 
          1/  na fladze miasta 
          2/  na sali obrad Rady Miasta  
          3/  w gabinetach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta 
          4/  w sali ślubów  
          5/  na budynkach i ich wnętrzach – w siedzibie organów Miasta oraz            

samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym słuŜbach, 
inspekcjach i straŜach 

          6/  na tablicach pamiątkowych fundowanych przez władze miasta  
          7/  na słupach i rogatkach usytuowanych na granicach miasta  
               i w  punktach informacyjnych 
          8/ na blankietach korespondencyjnych, wizytówkach Radnych, 

Burmistrza oraz materiałach promocyjnych wydawanych przez 
miasto. 

4.   Herb Miasta musi być uŜywany zgodnie z obowiązującym wzorem 
graficznym. 



5.   Herb Miasta moŜe być uŜywany przez osoby fizyczne, osoby prawne, 
przedsiębiorców, organizacje, instytucje, stowarzyszenia, fundacje za 
indywidualną zgodą Rady Miasta wyraŜoną w formie uchwały. 

6.   UŜywanie, bądź rozpowszechnianie wizerunku herbu Miasta w celach 
komercyjnych w szczególności umieszczanie herbu na przedmiotach w tym 
przeznaczonych do obrotu handlowego oraz zamieszczanie w znaku 
towarowym lub usługowym wymaga zgody Rady Miasta. 

7.   Uchwała Rady Miasta wyraŜająca zgodę na uŜywanie stanowi podstawę do 
zawarcia umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron a w 
szczególności warunki uŜywania bądź komercyjnego rozpowszechniania herbu 
lub jego wizerunku, sposób wykorzystania herbu, czas trwania umowy oraz 
ewentualne warunki odpłatności. 

8.   Rada Miasta moŜe wyraŜoną zgodę cofnąć jeŜeli podmiot uprawniony 
wykorzystuje herb Miasta w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą lub zawartą 
umową albo naraŜa dobre obyczaje, prestiŜ lub interes Miasta na szkodę lub 
gdy wizerunek  herbu rozpowszechniany jest w sposób sprzeczny z ustalonymi 
warunkami albo zasadami określonymi w niniejszej uchwale. Cofnięcie zgody 
przez Radę Miasta jest podstawą do rozwiązania umowy, o której mowa w §1 
ust. 7. 

9.   W przypadku uŜywania i rozpowszechniania herbu Miasta w sytuacjach nie 
ujętych w niniejszej uchwale, indywidualną zgodę co do konkretnych 
okoliczności i warunków uŜywania herbu Miasta w jakichkolwiek wersjach, 
formach i postaciach plastycznych zgodnych z ustalonym wzorem podejmuje 
w kaŜdym przypadku Rada Miasta. 

 
3) §2 otrzymuje brzmienie: 
           

1. Ustanawia się sztandar miasta Dębicy w kształcie kwadratowego, 
dwustronnego płata wykończonego złotymi frędzlami przymocowanego do 
drzewca zwieńczonego głowicą w kształcie tarczy 

      z herbem Dębicy. Prawy płat srebrny pośrodku herb Dębicy. Ponad tarczą 
napis: MIASTO DĘBICA poniŜej daty 1358-2006. Lewy płat czerwony 
pośrodku Orzeł biały, godło herbu Rzeczypospolitej Polskiej wokół dewiza:  

      W DUCHOWOŚCI I PRACY DOBRO BIERZE POCZĄTEK – zaczerpnięta  
      z encykliki PapieŜa Jana Pawła II „Laborem exercens” (Encykliki Ojca Św.       

Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 164, paragraf 9). W prawym dolnym rogu 
napis „Jan Paweł II”. 
WzdłuŜ brzegów lewego płata srebrne obramienie. Napis na prawym płacie 
haftowany literami w barwie ciemnego srebra, na płacie lewym literami 
srebrnymi. PoniŜej głowicy szarfa biało – czerwona zakończona złotymi 
frędzlami.  
Projekt graficzny sztandaru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Sztandar miasta moŜe być uŜywany: 
                1/  w czasie uroczystych sesji Rady Miejskiej podczas ślubowania  

Radnych  
                2/  w czasie świąt i uroczystości państwowych organizowanych  
                     w mieście 
                3/  podczas innych uroczystości na które zapraszani są przedstawiciele 

Rady Miasta  
                4/  w innych uzasadnionych okolicznościach  
                5/  podczas uroczystości organizowanych przez Gminę Miejską  
                     w Dębicy Sztandar miasta ma pierwszeństwo przed innymi 

sztandarami. 



3. Decyzję o uŜyciu sztandaru miasta kaŜdorazowo podejmuje Przewodniczący 
Rady Miejskiej. 

4. Sztandar miasta niesiony jest przez trzyosobowy poczet sztandarowy, który 
moŜe być stały lub wyznaczany przez Przewodniczącego na określoną 
uroczystość. Poczet występuje w strojach wizytowych z szarfami o barwach 
narodowych przewieszonymi przez ramię z prawej do lewej strony. Poczet 
występuje w białych rękawiczkach. 

3. Sztandar przechowywany jest w gablocie na sali sesyjnej Urzędu Miasta. 
 

4. §3 otrzymuje brzmienie: 
 

a. Ustanawia się flagę z herbem, która ma postać płata barwy czerwonej 
z gryfem – Godłem herbu Dębicy pośrodku. Stosunek szerokości do długości 
płata flagi wynosi 5:8. Projekt graficzny flagi z herbem stanowi załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

b. Flaga z herbem wywieszana jest na budynku Urzędu Miasta w czasie obrad 
Rady Miejskiej. 

c. Na budynku Urzędu Miasta oraz w miejscach publicznych flagę wywiesza się 
w czasie uroczystości państwowych i miejskich. 

d. Flaga miasta moŜe być wywieszana takŜe na budynkach instytucji, organizacji 
społecznych, przedsiębiorstw w czasie ich uroczystości oraz uroczystości 
państwowych i miejskich.  

 
5. §4 otrzymuje brzmienie: 
 

a. Ustanawia się pieczęć miasta Dębicy przedstawiającą godło herbu Gryf 
i napis biegnący wokół: MIASTO DĘBICA. 
Projekt graficzny pieczęci stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 

b. Pieczęć miasta uŜywana jest przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady  
      w celu promocji miasta i nadania szczególnej wagi dokumentom na których   

została odbita. 
c. Pieczęcią mogą być sygnowane dokumenty zgodnie z postanowieniami 

„instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin”. 
d. Nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem i uŜywaniem pieczęci naleŜy do 

Sekretarza Miasta. 
e. W wypadku zgubienia pieczęci Burmistrz zarządza postępowanie wyjaśniające 

w celu ustalenia okoliczności utraty pieczęci i winnego nie dochowania jej 
prawidłowego zabezpieczenia. 

f. W razie konieczności Burmistrz uniewaŜnia pieczęć ogłaszając o tym w prasie 
na terenie kraju. 

 
      6)   Skreśla się §5 wymieniony w treści uchwały dwukrotnie oraz §6 uchwały. 
 7)   Dotychczasowy §7 otrzymuje oznaczenie §5, a dotychczasowy §8 otrzymuje   
             Oznaczenie jako §6. 

§2 
             Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy 

§3 
              Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku   

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
               

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Dębicy 

 
Jan Borek 


