RADA MIEJSKA
w Olsztynie
UCHWAŁA

Mr XXXVII/10/94

Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 16 lutego 1994 roku

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16,doz.95 z późn.zm./ oraz
§ 36, ust.2 Statutu Szkoły Podstawowej Nr 23 - Mistrzostwa
Sportowego im.Mariana Grzegorza BUBLEWICZA
Rada Miejska w Olsztynie

uchwala

w Olsztynie
co następuje :

§ 1
Nadaje się sztandar Szkole Podstawowej Mr 23 - Mistrzostwa Sportowego
in.Mariana Grzegorza BUBLEWICZA w Olsztynie, zwanej dalej "szkołą".

§ 2
ust.1 Sztandarem jest prostokątny płat tkaniny umieszczony na
drzewcu zwieńczonym metalową figurką patrona miasta Olsztyna,
Świętego Jakuba - w kolorze srebrnym.
Strona prawa - o kolorach białym i czerwonym, umieszczonych obok
siebie równolegle pasach o równej szerokości i długości
sztandaru
z tym,że biały znajduje się u góry.
Pośrodku obu pasów znajduje się wizerunek orła w złotej
koronie i o złotych szponach, zwróconego głową w kie
runku drzewca - koloru srebrnego. Na tle białego
pasa znajduje się poziomy napis koloru złotego " SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ".Na tle czerwonego
pasa, wokół wizerunku orła, znajduje się napis
koloru srebrnego - "im.Mariana Grzegorza

BUBLEWICZA "

i umieszczony poziomo napis koloru złotego -"w Olsztynie".
Strona lewa
sztandaru

- w kolorze białym z widniejącym pośrodku zniczem
w kolorze srebrnym, z trzema żółto-czerwonymi płomie
niami różnej wielkości.Środkowa część znicza stanowi

2

tło dla symbolu pięciu kółek olimpijskich w kolorach,

kolejno trzy u góry: niebieski, czarny, czerwony, dwa
u dołu : żółty, zielony. Pod zniczem znajduje się
półokrągły napis w kolorze złotym - "NIEZNISZCZALNA
JEST SŁAWA ZWYCIĘZCÓW
Płat tkaniny obszyty jest złotą szarfą z frędzlami o długości 5 cm.
ust .2

Sztandar posiada wymiary :120 cm długości i 110 cm szerokości.

ust .3

Wzór sztandaru stanowi załącznik do uchwały.

§ 3
Sztandar używany jest z okazji oficjalnych uroczystości dotyczących
szkoły.

§ 4
ust. 1

Sztandar przechowywany jest w siedzibie szkoły.

ust. 2

W przypadku likwidacji szkoły sztandar przejmuje Rada
Miejska w Olsztynie.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 lutego 1994 roku.
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