UCHWAŁA NR XLIII/510/2014
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 18 czerwca 2014 r.
w sprawie nadania imienia i sztandaru Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 5c pkt 1) i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 oraz § 18 załącznika nr 2 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego
przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) w Dębicy Rada Miejska
w Dębicy uchwala, co następuje:
§ 1.
Z dniem 1 września 2014r. nadaje się Szkole Podstawowej nr 10 w Dębicy:
1) imię ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala,
2) sztandar.
§ 2.
1. Sztandarem jest kwadratowy płat tkaniny dwustronnie haftowany o wymiarach 100 cm na 100 cm,
wykończony na brzegach z trzech stron frędzlami o długości 9 cm w kolorze złotym, umieszczony na drzewcu.
2. Strona główna płata – awers jest w kolorze kości słoniowej. W centralnej części płata, prawoskośnie,
znajduje się wizerunek patrona ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala. Nad portretem, w półokręgu, widnieje
wyszyty złotą nicią napis SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DĘBICY, a pod wizerunkiem patrona, w linii
prostej w trzech rzędach, im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala. W lewym dolnym rogu znajduje się logo
szkoły, a w lewym górnym rogu data założenia szkoły. Po przekątnej, w prawym dolnym rogu – data nadania
sztandaru.
3. Strona odwrotna płata – rewers jest w kolorze czerwonym. Centralnie umieszczony jest wyhaftowany
srebrną nicią wizerunek orła białego ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w odrębnych przepisach. Wokół
orła widnieje napis BÓG OJCZYZNA NAUKA.
4. Głowicę sztandaru stanowi wykonany ze starzonego mosiądzu dwustronny orzeł na podstawie.
5. Drzewce sztandaru długości 250cm wykonane jest z drewna toczonego o średnicy 4cm. Drzewce jest
dwudzielne, połączone mosiężnymi tulejami. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnej
części trzewik.
6. Na drzewcu poniżej głowicy umieszczona jest szarfa w barwach Rzeczpospolitej Polskiej o szerokości
10 cm, długości równej płatu sztandaru, zakończona złotymi frędzlami długości 9 cm. Szarfa związana jest
w formie kokardy.
§ 3.
Wzór awersu i rewersu sztandaru określa załącznik do uchwały.
§ 4.
Sztandar używany jest przy okazji ważnych uroczystości szkolnych i państwowych.
§ 5.
Sztandar przechowywany jest w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy.
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§ 6.
Od dnia 1 września 2014r. pełna nazwa Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy brzmi „Szkoła Podstawowa nr
10 w Dębicy im. ks. prof. Alojzego Franciszka Nosala”.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/510/2014
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 18 czerwca 2014 r.
Awers sztandaru
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