
UCHWAŁA NR XXII/152/16
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lutkówce

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016r. poz. 446)  w związku z art. 5 ust 2 i 5  ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 ze zm1).) 
oraz na podstawie §1 ust. 4 załącznika nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  Nr 61, poz. 624 ) Rada 
Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Szkole Podstawowej w Lutkówce nadaje się imię majora Józefa Wiśniewskiego.

2. Nazwa szkoły otrzymuje brzmienie : „Szkoła Podstawowa im. majora Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce”.

§ 2. 1. Nadaje się sztandar szkole.

2. Sztandar szkoły składa się z płata i drzewca. Płatem sztandaru jest tkanina o wymiarach  100 cm na 100 cm, 
dwustronnie haftowa, wykończona z trzech stron frędzlami w kolorze złotym.  W górnej części płata znajdują się 
zaczepy umożliwiające umieszczenie sztandaru w gablocie.

3. Strona główna płata – awers – jest w kolorze niebieskim. Centralnie umieszczono portret  majora Józefa 
Wiśniewskiego,  nad portretem napis: Szkoła Podstawowa im majora Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce  oraz daty 
: 1919 i 2016. W lewym  górnym rogu logo szkoły, w prawym górnym  rogu herb Mszczonowa. W lewym dolnym 
rogu Złoty Krzyż Virtuti Militari, w prawym dolnym rogu Order Legii Honorowej.

4. Strona odwrotna płata – rewers – jest w kolorze niebieskim . Centralnie umieszczono wizerunek orła białego 
. W górnej części nad orłem napis: "Takie będą Rzeczypospolite", w dolnej części pod orłem: „jakie ich młodzieży 
chowanie".

5. Wzór awersu i rewersu sztandaru określa załącznik graficzny do uchwały.

6. Sztandar używany jest przy okazji ważnych uroczystości szkolnych.

§ 3. Szkoła używa pieczęci o brzmieniu „Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Wiśniewskiego w Lutkówce”

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2016r.

 

Przewodniczący Rady

Łukasz Koperski

1) Dz.U z 2016r. poz.35,36,195
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/152/16

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

załącznik graficzny
awers

rewers
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