UCHWAŁA NR XLIX/324/10
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Międzyrzeckiego oraz ustalenia zasad ich
używania.
Na podstawie 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.) art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31,
poz. 130 z późn. zm.)
Rada Powiatu uchwala, co następuje
§ 1. 1. Ustanawia się herb Powiatu Międzyrzeckiego, którego wzór graficzny wraz z opisem stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Herb Powiatu umieszcza się na budynkach , w pomieszczeniach urzędowych oraz salach posiedzeń
należących do organów Powiatu Międzyrzeckiego i powiatowych samorządowych jednostek organizacyjnych.
3. Prawo używania herbu Powiatu Międzyrzeckiego bez ograniczeń przysługuje organom Powiatu, Starostwu
oraz powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym.
4. W pomieszczeniach urzędowych herb umieszcza się obok godła państwowego.
5. Zezwala się na wykorzystanie i używanie herbu Powiatu Międzyrzeckiego przez podmioty nie wymienione
w ust. 3 w celach podkreślenia związku z Powiatem Międzyrzeckim, jego promocji.
6. Umieszczenie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego lub w innych przypadkach, użycie
herbu Powiatu Międzyrzeckiego wymaga zgody Zarządu Powiatu.
§ 2. 1. Ustanawia się flagę Powiatu Międzyrzeckiego, której wzór graficzny wraz z opisem stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwał.
2. Flaga Powiatu może być umieszczana na budynkach i obiektach Powiatu Międzyrzeckiego a także innych
miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt lub rocznic państwowych
i powiatowych.
3. Flagę Powiatu Międzyrzeckiego umieszcza się na budynkach lub przed budynkiem będącym siedzibą
Starostwa Powiatowego.
4. Flagę Powiatu Międzyrzeckiego opuszcza się na znak żałoby do połowy masztu.
§ 3. 1. Ustanawia się banner Powiatu Międzyrzeckiego, którego wzór graficzny wraz z opisem stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Banner Powiatu Międzyrzeckiego może być umieszczany w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń,
na budynkach należących do organów Powiatu Międzyrzeckiego i powiatowych samorządowych jednostek
organizacyjnych.
§ 4. 1. Ustanawia się pieczęć Powiatu Międzyrzeckiego, której wzór graficzny wraz z opisem stanowi załącznik
nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dysponentem pieczęci urzędowych z godłem herbu powiatu międzyrzeckiego są organy powiatu, Starosta
Międzyrzecki i Starostwo Powiatowe w Międzyrzeczu.
3. Odciśnięcie pieczęci urzędowej z godłem herbu pod dokumentem kończy cykl kancelaryjnych prac nad
dokumentem, jest poświadczeniem przeprowadzenia kancelaryjnej kontroli czystopisu i razem z podpisem,
odpowiednio Przewodniczącego Rady Powiatu w Międzyrzeczu, członków Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu lub
Starosty Międzyrzeckiego, jest świadectwem nadania mocy prawnej postanowieniom dokumentu.
4. Pieczęcie urzędowe z godłem herbu mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym lub laku o kolorze
czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.
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5. Odciski pieczęci urzędowych z godłem herbu, wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone w papierze
powinny być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
6. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną w wosku umieszczoną
w metalowej lub drewnianej puszce, przywieszonej do dokumentu na jedwabnych sznurach o barwach powiatu.
7. Używanie pieczęci urzędowych z godłem herbu nie może pozostawać w sprzeczności z powszechnie
obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Międzyrzeckiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Zofia Plewa
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/324/10
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 28 września 2010 r.
HERB
POWIATU
MIĘDZYRZECKIEGO

Opis herbu powiatu międzyrzeckiego
Tarcza herbowa późnogotycka (zwana hiszpańską), a na niej w polu czerwonym
godło - biała głowa orła zwrócona w prawo i dwie figury zaszczytne (rzeka) w kolorze białym.
Gdzie: czerwień jest barwą królewską. Kolor czerwony jest symbolem ognia,
a z cnót oznacza odwagę i waleczność. Srebro (biel) to symbol czystości, uczciwości, pokoju
i wody. Głowa orła wielkopolskiego umieszczona pomiędzy dwoma figurami symbolizującymi rzeki: Wartę i
Obrę.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/324/10
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 28 września 2010 r.
FLAGA
POWIATU
MIĘDZYRZECKIEGO

Opis flagi
Flagę powiatu stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach boków wysokości i szerokości
5:8. W polu czerwonym umieszczone zostało godło herbu o wielkości 3/8 wysokości flagi
i mieści się w odległości 1/8 od drzewca w 2/8 częściach szerokości pomiędzy rzekami w
kolorze białym.
Rzeka o szerokości 1/8 wysokości flagi umiejscowiona w górnej i dolnej części w 1/8
odległości.
FLAGA POWIATU MIĘDZYRZECKIEGO
Proponowany projekt flagi powiatu międzyrzeckiego obejmuje flagę uroczystą
przeznaczoną do używania w ramach uroczystości o charakterze lokalnym i państwowym.
Zgodnie z definicją flagi heraldycznej, flaga posiada barwy zgodne z kolorystyką herbu.

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIX/324/10
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 28 września 2010 r.
BANNER
POWIATU
MIĘDZYRZECKIEGO

Opis banneru
Banner powiatu międzyrzeckiego nawiązuje w swojej formie
do flagi powiatu. Banner jest prostokątem o proporcjach: 1 : 4.
Godło umiejscowione jest w górnej części w drugim polu dziewiątej
części wysokości bannera, pomiędzy rzekami. Rzeka mieści się
w 1/9 szerokości bannera w drugiej części z lewej i prawej strony.
Znaczenie barw identyczne jak w herbie.

Załącznik nr 4
do uchwały Nr XLIX/324/10
Rady Powiatu w Międzyrzeczu
z dnia 28 września 2010 r.

PIECZĘĆ
POWIATU
MIĘDZYRZECKIEGO

Opis pieczęci

Pieczęć okrągła powiatu międzyrzeckiego o rozmiarze Ø 35 mm, zawiera w tłoku godło
herbowe
powiatu międzyrzeckiego oraz w otoku inskrypcję literami majuskułowymi następującej
treści
“POWIAT MIĘDZYRZECKI”. Przerywniki między literami w formie krzyża trójlistnego.

