
  

                       

              

  

  

  

                                                            

  

Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje:

§ 1.

W  Uchwale Nr XL/309/2006 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
herbu, barw, flagi i hejnału Miasta Oleśnicy wprowadza się następujące zmiany:
1. § 7 otrzymuje brzmienie:
    „§ 7 

1. Flagi Miasta Oleśnicy wywiesza się w szczególności   z okazji   świąt państwowych, 
obrad Rady Miasta Oleśnicy, uroczystości miejskich oraz oficjalnych wizyt.  

2. Flagę urzędową Miasta Oleśnicy zawiesza się  na zewnętrznych ścianach pomieszczeń 
i  w pomieszczeniach, w których obraduje  Rada Miasta Oleśnicy.

3. Flagę  miejską  Miasta  Oleśnicy   może  wywiesić   każda   zainteresowana  osoba,  
w każdym czasie z zachowaniem zasad  określonych w ust. 4.

4. Flagi Miasta Oleśnicy wywiesza  się z zachowaniem godności i staranności”.

2. § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 9 ust. 2 Publicznie hejnał Miasta Oleśnicy  odtwarza się  codziennie o godz. 1201  
z   wieży ratusza miejskiego, a także wykonuje  się lub  odtwarza  w czasie uroczystości 
miejskich oraz świąt i rocznic państwowych”.

3. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „§ 9 ust.3  Podczas wykonywania  lub odtwarzania  hejnału  Miasta Oleśnicy  w czasie 

uroczystości miejskich oraz świąt i rocznic państwowych obowiązuje postawa stojąca 
oraz zachowanie powagi i spokoju”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy.

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY
Uchwała nr: XXXVI/216/2009 
Z dn.: 28 sierpnia 2009r.
W  sprawie: zmiany  Uchwały  Nr  XL/309/2006  Rady  Miasta 
Oleśnicy z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie herbu, barw, flagi 
i hejnału Miasta Oleśnicy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.),  art. 3 ust. 1  ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r.  
o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 ze zm.),



§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.
                                                                                                                       
                                                                                                                                     

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy
  

       Ryszard Zelinka
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