
UCHWAŁA NR XLVIII/61/2014
RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 17 lipca 2014 r.

W SPRAWIE WPROWADZENIA ZMIAN W STATUCIE GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

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 2013r.  poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. 
zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie  Gminy Pruszcz Gdański stanowiącym załącznik nr 1 do  uchwały Nr XX/55/2012 Rady Gminy 
Pruszcz Gdański z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu gminy Pruszcz Gdański opublikowanym 
w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2012r. poz. 2467 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Herbem Gminy jest umieszczony w polu zielonym gryf kroczący srebrny, zwrócony w lewo, z ogonem 
opuszczonym, skierowanym ku przodowi, dzierżący w szponach uncjalną literę P, tej samek barwy.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Flagą Gminy jest prostokątny płat tkaniny, składający się z trzech pionowych pasów równoległych. Na 
pasie środkowym koloru białego 2,5 raza szerszym niż skrajny pas zielony, umieszczony jest herb Gminy.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Sztandar Gminy złożony jest z dwóch płatów. Na płacie lewym, koloru zielonego umieszczone jest godło 
z herbem gminy, nad nim napis ułożony półkoliście GMINA, a pod nim napis półkolisty PRUSZCZ 
GDAŃSKI . W czterech rogach umieszczone są ozdobnie splecione kursywne inicjały P i G, haftowane złotą 
nicią. Płat prawy (na lewo od drzewca) jest czerwony z umieszczonym centralnie orłem właściwym dla 
godła państwa polskiego. Brzegi sztandaru nieprzylegające do drzewca obszyte są frędzlami koloru złotego. 
 Drzewce sztandaru jest zwieńczone głowicą wykonaną z mosiądzu,  w formie stylizowanego kłosa zboża, 
osadzonego na spłaszczonej kuli, wyrastającej ze stożka stanowiącego osadę głowicy na drzewcu.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wzór herbu, flagi oraz sztandaru Gminy określa odrębna uchwała.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego .

 

 Przewodniczący Rady

Marek Kowalski
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UZASADNIENIE

Uchwalanie statutu gminy należy do wyłącznej właściwości rady gminy. Rada Gminy Pruszcz
Gdański uchwałą Nr XX/55/2012 z dnia 5 lipca 2012r. uchwaliła Statut Gminy Pruszcz Gdański.
Wprowadzenie zmian w § 5 Statutu podyktowane jest podjęciem uchwały Nr XXXVII/94/2013 Rady
Gminy Pruszcz Gdański z dnia 14 listopada 2013 w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz sztandaru
gminy Pruszcz Gdański oraz utratą mocy uchwał: nr XXX/44/96 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9
sierpnia 1996r. w sprawie herbu gminy Pruszcz Gdański, nr XX/61/2000 Rady Gminy Pruszcz Gdański z
dnia 14 września 2000r. w sprawie ustanowienia flagi gminy Pruszcz Gdański.
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