UCHWAŁA NR VII/63/2019
RADY GMINY CZERNIKOWO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminy
Czernikowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 3 ust. 1,2, 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o
odznakach i mundurach (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 38)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury ustanowienia sztandaru Gminy Czernikowo.
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Czernikowo do podjęcia działań w celu ustanowienie
sztandaru Gminy Czernikowo
§ 3. Działania, o których mowa w § 2 obejmują:
1. Przygotowanie zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji
historycznej projektu sztandaru Gminy Czernikowo i przedłożenie Radzie Gminy Czernikowo.
2. Wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zaopiniowanie wybranego
przez Radę Gminy Czernikowo projektu sztandaru Gminy Czernikowo.
3. Zlecenie wykonania sztandaru.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach stanowi, iż
„Jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu
stanowiącego danej jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.”
Wzory tych symboli ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową
tradycją. Wymagane jest uzyskanie opinii nt. wzorów symboli od Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Sztandar jest jednym z najważniejszych symboli. Stanowi on znak tożsamości
wspólnoty lokalnej np. gminnej. Łączy tych, którzy zamieszkują jedno terytorium i chcą
urzeczywistniać te same wartości, a dzięki temu stanowi również znak ciągłości i trwania.
Sztandar wnoszony podczas uroczystości państwowych i lokalnych podkreśla ich powagę i
znaczenie.
Sztandar Gminy Czernikowo ustanowiony w szczególnym momencie historii
samorządu, jakim jest przypadająca w 2020 r. 30. rocznica przywrócenia w Polsce samorządu
terytorialnego, na trwałe stanie się symbolem łączącym dawnych, obecnych i przyszłych
mieszkańców naszej gminy.

