Uchwała Nr XXVII/164/05

Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie ustanowienia logo powiatu siedleckiego.

Na podstawie art. 3 ust.l i 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.
Nr 31, poz. 130, z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§1Ustanawia się logo powiatu siedleckiego:

1) Logo powiatu siedleckiego zwany dalej "logo" jest znak graficzny stylizowane drzewo

symbolizujące związek człowieka z przyrodą.
Wzór logo zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

2) Logo ma kształt elipsy, jej szerokość do długości wynosi 2:3. Składa się z elipsy wewnątrz
i pierścienia zewnętrznego. Elipsa wewnątrz ma proporcje szerokości do długości 11:16.
Pierścień zewnętrzny ma proporcje u góry i u dołu 3:16 oraz z boku z lewej i prawej strony 1:6.

Pierścień zewnętrzny zawiera na zewnątrz i wewnątrz oblamówkę w kolorze ciemnego orzecha.

W otoku pierścienia w kolorze ciemnozielonym u góry jest napis "POWIAT" u dołu
"SIEDLECKI" w kolorze białym. Po bokach z prawej i lewej strony pierścienia stylizowane
liście w kolorze zieleni wiosennej. Elipsa wewnętrzna pierścienia jest w kolorze lekkożółtym,

na której znajduje się "stylizowane drzewo", którego pień stanowi stylizowana postać człowieka
w kolorze ciemnego orzecha i stylizowane liście w kolorze zieleni wiosennej.
§2.

V

Logo Powiatu służy do celów promocyjnych powiatu siedleckiego.

§3.
Zgodę na używanie logo przez jednostki organizacyjne Powiatu wyraża Starosta Siedlecki,
natomiast przez inne podmioty Zarząd Powiatu.
§4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Staroście Siedleckiemu.
§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr XXVII/164/05
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

SO

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVII/164/05

Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie ustanowienia logo powiatu siedleckiego.

Zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach jednostki

samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej
jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole.
Wzory symboli wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji

publicznej Opinia wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

PRZEWODN

