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Uchwała Nr LXVI/45/2010
Rady Gminy w Birczy
z dnia 28 lipca 2010 roku
w sprawie ustanowienia Sztandaru i ceremoniału uŻywania sztandaru Szkole Podstawowej
im. ,,Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku Piechoty'' w KuŹminię.

Na podstawie art. l 8 ust. 2 pkt l5 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,2e zmianami) oraz art.58 ust.1 ustawy z dnia
7 września1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), $ 18
Ramowego Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej stanowiący zał. Nr 2 do Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 6l, poz.624 z 2002 r. z póżn'zm.),
Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:
$ 1.
Ustanawia się sztandar Szkole Podstawowej im. ,,Bohaterów 30 Sudeckiego Pułku
Piechoty'' w KuŹminie oraz nadaje się prawo uŹywania sztandaru, zgodnie z ceremoniałem
stanowiącym załącznik do uchwały.

$2.

Sztandar składa się z płata, rewersu' głowicy i drzewca.

Opis sztandaru:

$3.

1. Płat sŻandaru ma wymiary 90 cm x 90 cm. Wykończony złotą frędzlą zawieszony na
drzewcu na 9-ciu kółeczkach. Na stronie głównej sztandaru w kolorach flagi narodowej
centralnie jest umieszczony biały orzeł z koroną dziobem i pazurami wykonanymi w kolorze
złota. Nad orłem po łukujest napis: ,,ojcly7,nc, Bóg, Nauka" wykonany w złocie. Pod orłem
po łuku są liścielaurowe w kolorze złota.
Na odwrotnej stronie płata sztandaru w kolorze szafirowym w gómym lewym rogu herb
Birczy. W prawym gómym rogu otwarta księga, na niej kaganek z płomieniem. Na środku
płata obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Nad obrazem złoty napis: S7kola
Podstawowa, pod obrazem dokończenie napisu górnego: im. Bohaterów 30 Sudeckiego
Pułku PiechoĘ w Kuźminie. Drzewce sztandaru dwudzielne wykonane z drewna, okute z
czterech stron i wyposaŻone w pręt do mocowania sztandaru. Na górnym końcu drzewca
orzeł odlany ze Stopu. Na drzewcu umieszczony gwóŹdŹ pamiątkowy w kształcie tarczy
herbowej wykonany z mosiądzu z paniklowanym napisem: Fundator Koło Nr 8 ZBZZ i
oRWP. Szarfa sztandaru wykonana w kolorach flagi państwowej, końce szarfy obszyte złotą
frędzlą.

2.

Wygląd graficzny Sztandaru stanowi Załącznik Nr l do niniejszej uchwały.
$4.
Ceremoniał używania sztandaru stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

ss.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

$ó.
Uchwała wchodzi w Źycie z dniem podjęcia.
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