
UCHWAŁA NR XXXII/212/2021 
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO 

z dnia 14 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury nadania sztandaru Powiatowi Toruńskiemu oraz 
upoważnienia Zarządu Powiatu Toruńskiego do prowadzenia w tym celu działań 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.1)), w związku z art. 3 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na wszczęcie procedury nadania sztandaru Powiatowi Toruńskiemu. 

§ 2. Celem nadania sztandaru Powiatowi Toruńskiemu upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do 
podjęcia działań obejmujących: 

1) przygotowanie zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscowej tradycji historycznej projektu 
sztandaru Powiatu Toruńskiego; 

2) wystąpienie do ministra właściwego do spraw administracji publicznej o zaopiniowanie wybranego przez 
Radę Powiatu Toruńskiego projektu sztandaru Powiatu Toruńskiego; 

3) zlecenie wykonania sztandaru Powiatu Toruńskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego 
 
 

Paweł Polikowski 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834. 
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UZASADNIENIE

Rada Powiatu Toruńskiego, działając na podstawie art. 3 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21
grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38) może ustanowić w drodze
uchwały własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory ww. symboli
ustanawiane są zgodnie z zasadami heraldyki, weksylologii, a także miejscową tradycją
historyczną. Wymagane jest uzyskanie opinii wzorów symboli od ministra właściwego do spraw
administracji publicznej.

Sztandar jest ważnym symbolem jednoczącym środowisko lokalne, łączącym mieszkańców
wokół wspólnych wartości samorządowych. Jest on doniosłym elementem budowania lokalnej
tożsamości kulturowej. Używany podczas uroczystości państwowych oraz powiatowych podkreśli
powagę i znaczenie wspólnoty samorządowej Powiatu Toruńskiego, zaś dla mieszkańców będzie
powodem do dumy. Ustanowienie sztandaru uzupełniłoby istniejącą symbolikę Powiatu
Toruńskiego o niezwykle istotne ogniwo.

Sztandar to weksylium istniejące tylko w jednym egzemplarzu.
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