UCHWAŁA NR …/…/2017
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) uchwala się, co następuje:
§1. Przyjmuje się projekt sztandaru Miasta Golubia-Dobrzynia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2. Traci moc Uchwała nr XXII/124/2016 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 14 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Miasto Golub-Dobrzyń.
§3. Wykonie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia.
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

Uzasadnienie
Działając na podstawie art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 38) Rada Miasta może ustanowić w drodze uchwały własne herby, flagi,
emblematy oraz insygnia i inne symbole. Ww. wzory symboli są ustanawiane zgodnie
z zasadami heraldyki, weksylologii oraz miejscową tradycją historyczną.
W związku ze zmianą w projekcie sztandaru Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia,
Burmistrz Miasta zobowiązany był uzyskać pozytywną opinię Komisji Heraldycznej dot.
aktualizacji. Uchwałą nr 9-423/O/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie projektu sztandaru
miasta Golubia-Dobrzynia Komisja Heraldyczna przyjęła nowy projekt. Zmiana w projekcie
dotyczyła haftowanej w prawym dolnym rogu lewego płata sztandaru daty przyjęcia symboli
miasta, tj. z 2016 na 2017 r. oraz głowicy w barwie metalu, przedstawiającej gołębia (symbolu
historycznego miasta) osadzonego na kuli.
Sztandar będzie symbolem wspólnoty mieszkańców Golubia-Dobrzynia oraz
lokalnego patriotyzmu, a używanie go podczas uroczystości państwowych i lokalnych podkreśli
ich znaczenie oraz powagę.
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