
UCHWAŁA NR XXVIII/280/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie; ustanowienia wizerunku herbu gminy Nowy Tomyśl, flagi, łańcucha 
Burmistrza Nowego Tomyśla i łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym 

Tomyślu oraz określenia zasad ich używania 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 13) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 
poz. 146 i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 
679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 
3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130; z 1998 
r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr. 12, poz. 136; Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 123, poz. 
1353; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) Rada Miejska w Nowym Tomyślu uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Symbolem gminy Nowy Tomyśl jest herb. 

2. Herb może być używany na insygniach władzy. 

3. Uchwała ustanawia nowy wzór wizerunku herbu gminy Nowy Tomyśl oraz insygnia 
władzy i zasady używania herbu gminy Nowy Tomyśl w tych insygniach. 

§ 2. 1. Ustanawia się nowy wizerunek herbu gminy Nowy Tomyśl. Herb gminy Nowy 
Tomyśl nawiązuje do herbu szlacheckiego rodziny Szołdrskich, który przedstawia złotą łódź 
na czerwonym polu. Współczesny herb gminy Nowy Tomyśl przedstawia żółtą, drewnianą 
łódź, umieszczoną na czerwonej tarczy hiszpańskiej. 

2. Dla herbu dopuszczalne jest stosowanie następujących barw: tło tarczy – czerwona, 
łódź – żółta, ozdobniki na łodzi – czarna. 

3. Wzór herbu jest określony w Załączniku Nr 1 do uchwały. 

§ 3. 1. Ustanawia się flagę gminy Nowy Tomyśl. Flagę gminy Nowy Tomyśl stanowi 
prostokątny płat tkaniny koloru czerwonego. Barwa ta odwzorowuje kolor tarczy herbowej, 
jaka widnieje w herbie gminy Nowy Tomyśl. Centralnie na płacie tkaniny umieszczone jest 
godło herbu gminy Nowy Tomyśl, którym jest drewniana żółta łódź. Stosunek wysokości 
godła do wysokości flagi wynosi jak 2:4, stosunek boków płata wynosi 5:8. 

2. Wzór flagi jest określony w Załączniku Nr 2 do uchwały. 

§ 4. Zasady używania herbu i flagi określone są w Załączniku Nr 3 do uchwały. 
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§ 5. 1. Ustanawia się łańcuch Burmistrza Nowego Tomyśla. Łańcuch Burmistrza Nowego 
Tomyśla przedstawia insygnium w kolorze złotym składające się ze stylizowanych ogniw 
w formie liścia chmielowego z szyszką chmielową. Na odwrocie plakiet tworzących ogniwa 
łańcucha umieszczane będą napisy zawierające nazwę funkcji, imię i nazwisko Burmistrza 
oraz roczne daty początku i końca sprawowania urzędu. Dolne ogniwa łańcucha spięte są 
trzema złotymi medalionami, pokrytymi emalią o stosownych barwach. Na centralnym 
medalionie użyty został wizerunek orła pochodzący z herbu województwa wielkopolskiego. 
Po jego obu stronach znajdują się ogniwa łańcucha w formie liścia chmielowego z szyszką 
chmielową. Ogniwa te łączą się z dwoma medalionami. Na medalionie znajdującym się po 
prawej stronie (z pozycji osoby noszącej łańcuch) wygrawerowany jest splot wiklinowy, 
pokryty emalią w barwie brązowej. Po lewej stronie (z pozycji osoby noszącej łańcuch) 
wygrawerowany jest pęczek szparagów, pokryty emalią w kolorze zielonym i białym. 
W zwieńczeniu łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla, poniżej medalionu z wizerunkiem 
godła herbu województwa wielkopolskiego, znajduje się klejnot Łańcucha, czyli herb gminy 
Nowy Tomyśl. Wykonany jest on z metalu barwy złotej pokryty emalią o stosownych 
barwach. Herb umieszczony został na ozdobnej złotej plakiecie. Górne ogniwa insygnium 
władzy spięte są złotym medalionem. Na jego awersie wygrawerowany jest herb szlachecki 
Szołdrskich, natomiast na rewersie umieszczony jest rok nadania praw miejskich Nowemu 
Tomyślowi przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego – „1786”. 

2. Wzór łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla jest określony w Załączniku Nr 4 do 
uchwały. 

3. Zasady używania łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla określone są w Załączniku Nr 
5 do uchwały. 

§ 6. 1. Ustanawia się łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu. 
Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu jest tożsamy z projektem 
łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla. Zastosowany został ten sam rodzaj ogniw, 
powtórzone zostały te same elementy zdobnicze wraz z kolorystyką emalii. Różnica dotyczy 
koloru metalu, z jakiego jest wykonany łańcuch. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Nowym Tomyślu jest koloru srebrnego. 

2. Wzór łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu jest określony 
w Załączniku Nr 6 do uchwały. 

3. Zasady używania łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu 
określone są w Załączniku Nr 7 do uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla. 

§ 8. W uchwale Nr VIII / 46 / 2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie Statutu gminy 
Nowy Tomyśl (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 165, poz. 2705) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) treść § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Herb gminy Nowy Tomyśl nawiązuje do herbu 
szlacheckiego rodziny Szołdrskich, który przedstawia złotą łódź na czerwonym polu. 
Współczesny herb gminy Nowy Tomyśl przedstawia żółtą, drewnianą łódź, umieszczoną 
na czerwonej tarczy hiszpańskiej”. 

2) Załącznik Nr 4 do Statutu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do Uchwały Rady 
Miejskiej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie ustanowienia wizerunku herbu gminy Nowy 
Tomyśl, flagi, łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla i łańcucha Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Nowym Tomyślu oraz określenia zasad ich używania. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/151/2000 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 18 
sierpnia 2000 roku w sprawie: określenia zasad używania herbu miasta Nowy Tomyśl. 
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Nowym 

Tomyślu 

mgr Tomasz Wlekły

Id: FVUNX-JHRRQ-GETVT-ZHSBL-CKHCX. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————

Strona 3



Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVIII/280 /2013 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22.02.2013 r. 

w sprawie: ustanowienia wizerunku herbu gminy Nowy Tomyśl, flagi, łańcucha 
Burmistrza Nowego Tomyśla i łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym 
Tomyślu oraz określenia zasad ich używania 

Na podstawie art. 3 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. Zgodnie z tym przepisem do wyłącznej własności Rady Gminy należy 
podejmowanie uchwał w sprawach herbu i innych symboli gminy. 

Gmina Nowy Tomyśl, jako jednostka samorządu terytorialnego do tej pory posiadała 
wyłącznie jeden symbol tj. herb. Nie posiadała ustanowionych innych symboli, tj: flagi, 
łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

Biorąc pod uwagę potrzebę wyróżnienia gminy, jako wspólnoty samorządowej na tle 
innych gmin, ułatwienia jej promocji, a także podkreślenia rangi urzędu Burmistrza oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w roku 2012 zostały przygotowane projekty: herbu, 
flagi, łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla i łańcucha Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Wzory symboli przygotowano zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii 
i miejscowej tradycji historycznej. 

Przedłożone projekty uzyskały pozytywną opinię Ministra Administracji i Cyfryzacji 
z dnia 9 maja 2012 roku na podstawie uchwały Komisji Heraldycznej nr 28-1073/O/2012 
z dnia 23 marca 2012 roku. 

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Miejską niniejszej uchwały wydaje się 
wskazane i uzasadnione. 
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Załącznik nr 1

do uchwały Nr XXVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22.02.2013 r.

Wzór graficzny herbu gminy Nowy Tomyśl:
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Załącznik nr 2

do uchwały Nr XXVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22.02.2013 r.

Wzór flagi gminy Nowy Tomyśl:
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Załącznik nr 3

do uchwały Nr XXVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22.02.2013 r.

Zasady używania herbu i flagi gminy Nowy Tomyśl:

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Herb i  flaga gminy Nowy Tomyśl jako zewnętrzne znaki  reprezentacyjne symbolizujące 

gminę  Nowy Tomyśl  stanowią własność gminy i  mogą być  używane tylko w kształcie, 

proporcjach, kolorach w celach reprezentacyjnych i do oznaczenia własności samorządowej, 

zgodnych ze wzorami przyjętymi w drodze uchwały.

2. Symbole gminy Nowy Tomyśl są wykorzystywane przez organy gminy Nowy Tomyśl oraz 

jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy Nowy Tomyśl. 

3. Symbole gminy podlegają ochronie prawnej jako dobro osobiste gminy Nowy Tomyśl.

4. Symbole gminy powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem.

§ 2. Symbole gminy Nowy Tomyśl mogą być wykorzystywane dla celów niekomercyjnych przez

       osoby fizyczne oraz organizacje społeczne.

§ 3. Podmiot zainteresowany używaniem symboli gminy Nowy Tomyśl dla celów komercyjnych, 

       w tym handlowych i reklamowych, winien uzyskać zgodę Burmistrza Nowego Tomyśla.

1. Ubiegający się o prawo do używania w celach komercyjnych symboli gminy Nowy Tomyśl 

składa wniosek do Burmistrza Nowego Tomyśla o zezwolenie na użycie herbu lub flagi 

gminy Nowy Tomyśl. 

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1 podmiot podaje:

a) imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania w przypadku osób fizycznych lub nazwę 

    i siedzibę w przypadku osób prawnych,

b) precyzyjne wskazanie celu, dla którego chce używać symboli gminy Nowy Tomyśl 

    i określenie miejsca ich umieszczenia,

c) projekt graficzny wykorzystania symboli gminy Nowy Tomyśl.

3. Podmiot,  który  uzyskał  zgodę  na  używanie  symboli  gminy  Nowy  Tomyśl  w  celach 

komercyjnych zobowiązany jest przekazać do Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu jeden 

egzemplarz gotowego produktu. Produkt zawierający herb lub flagę gminy Nowy Tomyśl 

zostanie zdeponowany w archiwum Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
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4. Burmistrz  Nowego  Tomyśla  może  odmówić,  lub  cofnąć,  wydanie  zgody  na  używanie 

symboli gminy Nowy Tomyśl w przypadku:

a) stwierdzenia wykorzystania symboli w sposób godzący w dobre imię gminy Nowy

    Tomyśl i obrażający uczucia jego mieszkańców,

b) ubiegania się o zgodę bez jednoznacznego określenia sposobu wykorzystania symboli

    gminy Nowy Tomyśl,

c) wykorzystania symboli w sposób naruszający dobro osobiste gminy Nowy Tomyśl.

§ 4. Zasady używania herbu gminy Nowy Tomyśl.

1. Herb  gminy  Nowy  Tomyśl  umieszcza  się  w  sali  obrad  Rady  Miejskiej  i  w  innych 

pomieszczeniach  uprawnionych  oraz  na  budynkach  gminnych,  zawsze  poniżej  herbu 

państwowego.

2. Herb  występuje  na  insygniach  Przewodniczącego  Rady Miejskiej  i  Burmistrza  Nowego 

Tomyśla.

3. Herbu  można  używać  na  drukach  urzędowych  instytucji  gminnych,  na  stronach 

internetowych, na wizytówkach radnych i urzędników gminnych.

4. Do celów zdobniczych, pozareprezentacyjnych można użyć samego godła herbu.

5. Dopuszcza się używanie herbu (lub godła) w formie niebarwnej grafiki.

6. Herb  lub  jego  godło  mogą  być  używane  wyłącznie  w  formie  określonej  w  niniejszej 

uchwale.

§ 5. Zasady używania flagi gminy Nowy Tomyśl.

1. Flagę gminy Nowy Tomyśl  podnosi  się  przed budynkiem lub na  budynku stanowiącym 

siedzibę władz gminy albo miejsce ich obrad czy przebywania.

2. Flaga gminy Nowy Tomyśl może być podnoszona (wywieszana)  w dni powszednie przed 

budynkami  lub  na  siedzibach  władz  samorządowych  gminy  oraz  gminnych  jednostek 

samorządowych.

3. Flaga gminy Nowy Tomyśl jest  albo zawieszona na lince na maszcie  umieszczonym po 

lewej stronie przed wejściem głównym (z punktu widzenia wchodzącego) albo po lewej 

stronie wejścia, powyżej drzwi, na drzewcu umocowanym w trwale zamontowanej tulei.

4. Flaga  gminy  nie  może  być  zawieszona  lub  osadzona  powyżej  flag:  państwowej, 

wojewódzkiej czy powiatowej.

5. W przypadku wywieszania kilku flag należy trzymać się następującego porządku: 

• Jeżeli  eksponuje się flagi gminną i  państwową (lub wojewódzką czy powiatową), 

flagi  państwowa  lub  wojewódzka  czy  powiatowa  zajmują  miejsce  po  prawej 
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heraldycznej stronie flagi gminy (lewa z perspektywy patrzącego).

• W przypadku dwóch flag gminnych, po prawej (heraldycznej) stronie umieszcza się 

flagę gospodarza. Jeżeli są trzy flagi gminne, flaga gospodarza zajmuje środkowe 

miejsce, jeżeli cztery, to należy ją umieścić jako pierwszą po prawej (heraldycznej) 

stronie.

• Wśród flag zajmujących to samo miejsce w hierarchii,  pierwszeństwo ma zawsze 

flaga gospodarza,

• W przypadku trzech flag np. państwowej, wojewódzkiej i gminnej flagę państwową 

umieszcza się w środku, a wojewódzką po jej prawej (heraldycznej) stronie,

• Jeżeli  flagi  wywieszane  są  na  masztach,  każda  z  nich  musi  wisieć  na  osobnym 

maszcie,

• Wszystkie maszty flagowe muszą być jednakowej wysokości i wyglądu. Odległość 

między masztami nie może być mniejsza niż 1/5 wysokości masztu,

• Wszystkie flagi muszą mieć jednakowe wymiary (wielkość),

• Szerokość  flagi  na  maszcie  stojącym nie  może  być  mniejsza  niż  1/6  wysokości 

masztu lub większa niż 1/4 tej wysokości.

6. Władze gminy mogą osobnym aktem zadecydować o oflagowaniu określonego obszaru.

7. Flaga  gminy  Nowy  Tomyśl  może  być  używana  wyłącznie  w  odpowiedniej  formie  

i proporcjach.

8. Flaga  gminy  Nowy  Tomyśl  może  być  wywieszana  także  w  gmachach  instytucji,  

przedsiębiorstw i organizacji społecznych oraz domach prywatnych.

9. Mieszkańcy gminy Nowy Tomyśl  mogą wywieszać  flagę  gminy Nowy Tomyśl  ciągle,  

a  szczególnie  w czasie  świąt  państwowych,  wojewódzkich,  gminnych,  rocznic  i  innych 

uroczystości.

10. Podniesiona  lub  wywieszona  flaga  musi  mieć  czytelne  barwy  i  wzór,  być  czysta  

i  niepomięta ani też postrzępiona. 

11. Jedynym godnym sposobem likwidacji  zużytej  flagi  jest  jej  niepubliczne spalenie.  Flagi 

związane z wyjątkowymi wydarzeniami przekazuje się do muzeum.

12. Sposoby eksponowania flagi gminy Nowy Tomyśl.

Najbardziej godnym sposobem eksponowania flagi jest:

a) wywieszenie na maszcie pionowym lub skośnym,

b) wywieszenie z okna lub balkonu na drążku prostopadłym do ściany budynku,

c) zawieszenie pionowo na linie umieszczonej nad ulicą między dwoma budynkami, 

d) zatknięcie na drążku w skośnym uchwycie przymocowanym do ściany budynku, latarni

    ulicznej lub pojazdu komunikacji miejskiej,
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e) zawieszenie na maszcie przed domem,

f) umieszczenie na środkach transportu,

g) niesienie na drzewcu w pochodzie, 

h) umieszczenie na drzewcu na specjalnej podstawie w sali lub gabinecie, a także na podium

     po prawej stronie mównicy,

i) umieszczenie na pręcie z podstawką i ustawienie na stole (flaga stolikowa),

j) umocowanie górnego skraju do poziomej listwy w krytych obiektach sportowych.

§ 6. Ceremoniał flagowy:

1. Uroczyste  podniesienie  flagi  odbywa  się  publicznie  z  uroczystą  asystą.  Dwie  osoby 

rozwijają złożoną flagę, po czym jedna z nich umocowuje ją do linki, a druga trzyma część 

swobodną tak, by nie dotknęła podłoża. Osoba, która umocowała flagę wciąga ją na maszt. 

Druga puszcza skraj części swobodnej dopiero, gdy jest na wysokości jej ramion.

2. W dniach żałoby narodowej flagi na masztach pionowych spuszcza się do połowy masztu. 

Rano  podnosi  się  flagę  na  szczyt  masztu,  po  czym powoli  opuszcza  się  ją  do  połowy 

wysokości  masztu.  Wieczorem podnosi  się  flagę  na  chwilę  na  szczyt  masztu,  po  czym 

opuszcza na dół i składa. Flagę na masztach skośnych opatruje się kirem.

3. Flagę podnosi się na maszt energicznie i opuszcza powoli.

4. Zawsze po ściągnięciu flagi z masztu należy ją złożyć.

5. Jeśli flagę zawiesza się pionowo, górny skraj flagi musi być po lewej stronie. Jeśli jest na 

maszcie umocowana do ruchomego pręta poprzecznego, górny skraj flagi będzie zawsze 

przy maszcie. Jeśli flaga jest zawieszona nad jezdnią ulicy, górny skraj flagi będzie po lewej 

dla patrzących w kierunku rosnącej numeracji domów.

6. Flaga skrzyżowana z inną flagą (równorzędnej lub niższej rangi) jest z lewej strony, a jej 

drzewce krzyżuje się nad drzewcem innej flagi. 

7. W czasie uroczystości odsłonięcia pomnika lub tablicy pamiątkowej zalecane jest użycie 

flagi, lecz nie można jej użyć jako zasłony lub przykrycia pomnika lub tablicy.

8. Na fladze nie kładzie się żadnych przedmiotów, w tym wieńców lub kwiatów.

9. Flagi  nie  należy  nieść  rozpostartej  poziomo,  lecz  musi  ona  zawsze  być  na  drzewcu  

i swobodnie powiewać.

10.Flagą nie oddaje się honorów (na przykład jej pochyleniem) żadnej innej fladze, znakowi 

lub osobie.

11.Flagi nie używa się jako opakowania i do przenoszenia czegokolwiek.
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Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22.02.2013 r.

Wzór łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla.
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Załącznik nr 5

do uchwały Nr XXVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22.02.2013 r.

Zasady używania łańcucha Burmistrza Nowego Tomyśla.

1. Prawo  noszenia  łańcucha  jako  symbolu  władzy  wykonawczej  przysługuje  Burmistrzom 

Nowego Tomyśla kolejnych kadencji, wybranych w demokratycznych wyborach.

2. Nowo wybrany Burmistrz otrzymuje łańcuch od Przewodniczącego Rady (lub Komisarza 

Komisji Wyborczej, lub najstarszego stażem Radnego) podczas sesji,  na której następuje 

jego zaprzysiężenie. Po złożeniu ślubowania samodzielnie go zakłada.

3. Łańcuch Burmistrza Nowego Tomyśla noszony jest w czasie wyjątkowych uroczystości  

o charakterze lokalnym, państwowym lub międzynarodowym. Dotyczy to:

• wszelkich  świąt  państwowych  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  innych  krajów, 

uroczystości szczebla wojewódzkiego i powiatowego,

• uroczystych sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, w tym sesji inauguracyjnych 

oraz kończących kadencje,

• sesji Rady Miejskiej, na których wręczane są odznaczenia państwowe lub też tytuły,

• przyjmowania  w  gminie  osób  pełniących  wysokie  funkcje  samorządowe, 

państwowe, itp. 

• udziału  lub  osobistego  prowadzenia  uroczystości  ślubnych  w  Urzędzie  Stanu 

Cywilnego w Nowym Tomyślu, 

• innych powodów, które Burmistrz uzna za istotne.

4. W każdym przypadku, kiedy łańcuch Burmistrza Nowego Tomyśla nie jest używany, jest on 

deponowany u Sekretarza gminy, który odpowiada za jego zabezpieczenie.

5. Podczas zwykłych sesji Burmistrz nie używa łańcucha.

6. Każdy kolejny Burmistrz Nowego Tomyśla odpowiedzialny jest za: 

• bezpieczne przechowywanie łańcucha,

• właściwą jego eksploatację i konserwację,

• realizację drobnych napraw w sytuacji konieczności ich wykonywania. 
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Załącznik nr 6

do uchwały Nr XXVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22.02.2013 r.

Wzór łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.

——————————————————————————————————————————————————
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Załącznik nr 7

do uchwały Nr XXVIII/280/2013

Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu

z dnia 22.02.2013 r.

Zasady używania łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu.

1. Łańcuch  z  herbem  gminy  jest  insygnium  władzy  Przewodniczącego  Rady  Miejskiej, 

używanym podczas każdej sesji Rady Miejskiej.

2. Łańcuch  nakładany  jest  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  na  sesji,  podczas  której 

następuje  jego  zaprzysiężenie.  Łańcuch  Przewodniczącemu  nakłada  Radny  senior. 

Nałożenie Łańcucha jest formalnym aktem objęcia funkcji przez Przewodniczącego Rady 

Miejskiej.  Po  zakończeniu  ostatniej  sesji  rady  w  kadencji,  Przewodniczący  zdejmuje 

łańcuch i składa go na ręce Radnego seniora.

3. Łańcuch zakłada Przewodniczący Rady Miejskiej wobec zebranych Radnych, bezpośrednio 

po rozpoczęciu obrad. Moment ten jest formalnym aktem objęcia przewodniczenia obradom 

przez Przewodniczącego.

4. Po  zakończeniu  obrad  Przewodniczący  zdejmuje  łańcuch,  co  jest  formalnym  aktem 

zakończenia obrad Rady Miejskiej.

5. Przewodniczący nosi łańcuch podczas uroczystości, gdy występuje in gremio lub w imieniu 

Rady Miejskiej. 

6. W każdym przypadku, kiedy łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej nie jest używany 

(okres między sesjami, okres między kadencjami itd.), jest deponowany u Sekretarza gminy, 

który odpowiada za jego zabezpieczenie. 
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