
Uchwała Nr  188/XXVII/2009 
Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 22 maja 2009 roku 

 
                                                          

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Powiatu Kłobuckiego 
 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U 
z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku 
o odznakach i mundurach (Dz. U. z 1978 r. Nr 31, poz.130 z późn .zm.) po uzyskaniu pozytywnej 
opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 
 

uchwala się co następuje: 
 
 

§ 1 
Ustanawia się symbole Powiatu Kłobuckiego: herb, flagę, baner i pieczęcie, mające stanowić trwałe 
znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną, kulturową 
i społeczno-ekonomiczną mieszkańców powiatu. 
 
 

§ 2 
1. Herb Powiatu Kłobuckiego wyobraża w polu błękitnym tarczy, w typie hiszpańskim, u góry 

srebrny (biały) kłobuk, czyli późnośredniowieczny hełm zwany kapalinem. Poniżej pod kłobukiem 
srebrne (białe) orle skrzydło. 

2. Wzór herbu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 3 
1. Flagę Powiatu Kłobuckiego stanowi płat o proporcjach 8:5  (szerokość do wysokości), podzielony 

na dwie strefy poziome: od góry strefa  biała (½ wysokości), u dołu strefa błękitna (½  wysokości). 
Na strefie białej, w centrum  przy drzewcu, wyobrażenie herbu Powiatu Kłobuckiego.  

2. Wzór flagi Powiatu Kłobuckiego przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
                                                           

§ 4 
1. Baner Powiatu Kłobuckiego stanowi płat o proporcjach 4:1 (wysokość do szerokości), podzielony 

na dwie strefy: od góry strefa biała (½ wysokości), u dołu strefa błękitna (½ wysokości). Na strefie 
białej, w części przy drzewcu, wyobrażenie herbu Powiatu Kłobuckiego.  

2. Wzór baneru Powiatu Kłobuckiego przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 5 
Ustanawia się zespół pieczęci Powiatu Kłobuckiego w tym pieczęć ogólno powiatową, pieczęć 
Zarządu Powiatu, pieczęć starościńską i pieczęć radziecką. 

1. Pieczęć ogólno powiatowa, okrągła o średnicy 36 mm, wyobraża  w polu  pieczętnym godło 
herbowe Powiatu Kłobuckiego. W otoku  majuskulny  napis (legenda): POWIAT KŁOBUCKI  

2. Pieczęć Zarządu Powiatu, okrągła, o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło 
herbowe Powiatu Kłobuckiego. W otoku majuskulny napis (legenda): ZARZĄD POWIATU W 
KŁOBUCKU. Napis poprzedza krzyżyk kawalerski 

3. Pieczęć starościńska, okrągła, o średnicy 36 mm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe 
Powiatu Kłobuckiego. W otoku majuskulny napis (legenda): STAROSTA KŁOBUCKI. Wyrazy 
rozdzielają krzyżyki kawalerskie. 

4. Pieczęć  radziecka, okrągła o średnicy 36 mmm, wyobraża w polu pieczętnym godło herbowe 
Powiatu Kłobuckiego. W otoku majuskulny napis (legenda): RADA POWIATU W KŁOBUCKU.      
Napis poprzedza  krzyżyk kawalerski. 
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5. Wzory wszystkich pieczęci, opisanych w pkt. 1-4 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

 
 

§ 6 
Wykonanie uchwały powierza się  Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 
 

 
§ 7 

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