
PROJEKT UCHWAŁY H4 O

Uchwała nr
Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 30 października 2019r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Giżycka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j. ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwaia, co następuje:

~ 1. W Statucie Miasta Giżycka uchwalonym uchwałą Nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z
dnia 28 lutego 2003r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2016r. poz. 3580) wprowadza
się następujące zmiany:

1. ~ 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Barwę Miasta określa jej fiaga. Wzór flagi, Bagi stolikowej i banneru stanowi załącznik nr 3 do
Statutu”

2. ~ 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Miasto może posiadać hejnał, sztandar, pieczęcie oraz Odznakę Honorową Giżycka ustanowione
odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Giżycku.”

3. ~ 781 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia komisji zwoływane są przez przewodniczącego komisji w miarę potrzeb, nie później
niż w terminie 14 dni od przekazania przewodniczącemu komisji skarg, wniosku lub petycji, przez
Przewodniczącego Rady.”

4. Załącznik nr 2 do Statutu Miasta Giżycka otrzymuje brzmienie:

„Herb Miasta Giżycka stanowią w polu błękitnym hiszpańskiej tarczy herbowej trzy leszcze
srebrne w słup; spośród nich środkowy największy.”

Zup B,ii1”~~: ~

Cezary ~
Zastępca Burmistz Miasta

(
H



PANTONE Vacat
CMYK 0,0,0,0

RGB 0,0,0

5. Załącznik nr 3 do Statutu Miasta Giżycka otrzymuje brzmienie:

„Flaga Giżycka przedstawia płat błękitny, o proporcji 5:8 (wysokość do długości), z godłem herbu
miasta wysokości 9/10 wysokości płata umieszczonym w ten sposób, że jego pionowa oś symetrii
leży w odległości 1/3 długości płata od drzewca.
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Baner Giżycka jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie o proporcjach 4:1 (wysokość do
szerokości). Godło herbu Giżycka, o szerokości 4/5 szerokości płata, jest umieszczony w taki
sposób, że jego pozioma oś symetrii jest oddalona od górnej krawędzi płata o 1/3 jego wysokości.

Flaga stolikowa Giżycka jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie o proporcjach 2:1
(wysokość do szerokości) przeznaczonym do zawieszania na poprzeczce mocowanej do stojaka.
Godło herbu Giżycka, o szerokości 4/5 szerokości płata, jest umieszczone w taki sposób, że jego
pozioma oś symetrii jest oddalona od górnej krawędzi płata o 1/3 jego wysokości.”
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6. Załącznik tir 4 do Statutu Miasta Giżycka otrzymuje brzmienie:

„Łańcuchy władzy Giżycka składają się z trzydziestu ogniw, z których dwadzieścia dwa mają formę
fantazyjnie powykręcanych roślin ułożonych w kształt podwójnego serca. Ogniwo trzecie Po lewej
patrząc od przodu ma formę owalnej tarczki z emaliowanym, czarno-biało-żółtym herbem Prus
Książęcych, gdzie orzeł jest zwrócony do środka w ukołonie heraldycznym. Ogniwo trzecie Po
prawej patrząc od przodu ma formę owalnej tarczki z emaliowanym, czarno-białym herbem
HohenzoUernów - założycieli miasta. Sześć ostatnich ogmw łańcucha ma formę owalnej tarczki
tarczki, na której na stronie odwrotnej mają być wygrawerowane nazwiska noszących łańcuch
urzędników kolejnych kadencji. Kłejnot łańcucha stanowi emaliowany, błękitno-biały herb
Giżycka, ujęty w ozdobny kartusz wzorowany na kartuszach widocznych na odrysach dawnych
pieczęci miejskich Giżycka. Elementy metalowe łańcucha są wykonane z metalu w barwie złocistej
dla Burmistrza Giżycka oraz w barwie srebrzystej dia Przewodniczącego Rady Miejskiej

Giżycku.”
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Łańcuch Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

~ 3. Uchwała wchodzi w życie Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warniińsko- Mazurskiego
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UZASADNIENIE

Projekt uchwały obejmuje zmiany Statutu w dwóch obszarach. Pierwszy dotyczy zmiany
symboli Miasta tj. herbu, flagi, łańcuchów, a także wprowadzenia opcji posiadania hejnału,
sztandaru, pieczęci oraz Odznaki Honorowej Giżycka, które mogą być wprowadzone odrębną
uchwałą Rady Miejskiej. Proponowane zmiany wynikają z faktu, że obecnie obowiązujące symbole
nie są zgodne z zasadami heraldyki, co wielokrotnie było podnoszone w opinii publicznej,
jak również zostało wskazane przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw
Wewnętrznych i Administracji. W załączeniu do projektu uchwały przedłożona jest również
pozytywna opinia Ministra oraz uchwała nr 62-1812/O/2019 Komisji Heraldycznej z dnia 23
sierpnia 2019r. w sprawie projektów herbu, flag, banneru, sztandaru, pieczęci, łańcuchów oraz
Odznaki Honorowej Giżycka.

Druga proponowana zmiana dotyczy postulowanej przez radnych modyfikacji statutowego
terminu zwołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji z 7 na 14 dni.

~i ~ .j Giżycka

Arknł4~,. Poio/~~~ki




