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UCHWALA NR XLVII1/210/2002

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 czerwca 2002r.

w sprawie: ustanowienia herbu iflagi Powiatu Kolskiego.

W celu podkreślenia historii i tradycji mieszkańców Powiatu oraz wyrażenia łączącej ich

więzi, ustanawia się herb i flagę Powiatu Kolskiego. Wzór orła został wzięty z herbu województwa

Wielkopolskiego. Ma on przypominać, że Powiat Kolski wchodzi w skład województwa Wielko-

polskiego. Natomiast koło, na którym siedzi orzeł zostało wzięte z herbu Miasta Koła ima symbo-

lizować siedzibę Starostwa. Róże pochodzą z herbu Poraj, najstarszego znaku występującego na

Ziemi Kolskiej związany z patronem Ziemi Kolskiej św. Bogumiłem.

Na podstawie art. 12 pkt, 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

tekst jednolity (Dz. U. Nr 142 poz. 1592) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia I978r. o od-

znakach i mundurach (Dz. U. Nr 31 poz. 130, z 1998r. Nr 162 poz. 1126), Rada Powiatu Kolskiego

uchwala, co następuje:

§1

Rada Powiatu Kolskiego ustanawia herb Powiatu Kolskiego, którym jest w polu czerwonym

orzeł biały (wielkopolski) siedzący na złotym kole, flankowany przez dwie róże srebrne (róże z obu

stron orła na wysokości jego nóg czyli w środku tarczy). Wzór orła określony graficznie, stanowi

(,. załącznik do niniejszej uchwały.
_.~- .,,_~'7,

§2

Rada Powiatu Kolskiego ustanawia flagę Powiatu Kolskiego, którąjest płat w formie białe-

go prostokąta o proporcjach 5:8, pionowe pasyw kolorze czerwonym na obu skrajach. Herb powia-

tu ułożony centralnie. Pasy boczne - szerokości 1/5 płata każdy. Wzór flagi określony graficznie,

stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§4



UZASADNIENIE
do uchwały nr XLVIII/21 0/2002

Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 26 czerwca 2002r.

W związku z utworzenie Powiatu Kolskiego oraz art. 3 ust. l ustawy z dnia 21 grudnia

1978r. o odznakach i mundurach (Dz. UNr 31, poz. 130, z 1998r. Nr 162 poz. 1126) Rada Powiatu

Kolskiego posiada kompetencje do ustanowienia w drodze uchwały własnego herbu, flagi oraz in-

nych symboli powiatu.

Wola taka wyrażona została w uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XIX!75/2000 z dnia

28 marca 200Or.

Przedstawione projekty herbu i flagi odzwierciedlają społeczne zapotrzebowanie, a symbole

nawiązują do długoletnich tradycji naszego regionu.

Posiadanie własnych, powiatowych symboli wpłynie także pozytywnie na proces integracji

mieszkańców zwłaszcza w obliczu naszego wejścia do Unii Europejskiej.

Wpłynie również pozytywnie na bardziej skuteczną promocję powiatu na zewnątrz. Ponadto wy-

chodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom. W tej sytuacji podjęcie w tej sprawie uchwały, staje

się w pełni uzasadnione.
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