
                                                                 Załącznik nr 1              

                 

REGULAMIN ZESPOŁU d/s OPRACOWANIA SYSTEMU ZNAKÓW I SYMBOLI 
SAMORZĄDOWYCH MIASTA RADOMIA 

 

§ 1 

Cele i zadania Zespołu 

1. Celem działania Zespołu jest opracowanie wzoru herbu, flagi i pieczęci miasta 
Radomia oraz insygniów miejskich, takich jak łańcuch Przewodniczącego Rady 
Miejskiej i Prezydenta Miasta oraz flaga stoliczkowa. 

2. Zespół podczas pracy kieruje się obowiązującym w zakresie symboliki 
samorządowej prawem,  osiągnięciami współczesnej heraldyki  oraz innych nauk 
pomocniczych historii, takich jak sfragistyka i weksylologia oraz tradycję historyczną 
miasta. 

3. Do zadań Zespołu należy:  

a) przeprowadzenie analizy funkcjonowania dotychczasowych symboli miejskich 
zarówno w  dokumentach, uchwałach Rady Miejskiej jak i przestrzeni publicznej 
miasta, 

d) współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi 
zajmującymi się podobną problematyką, 

d) opracowanie studium historyczno–heraldycznego będącego częścią składową 
wniosku skierowanego do Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zatwierdzenia  znaków samorządowych 
Radomia, zaproponowanych przez Zespół. 

§ 2 

Organizacja i zasady pracy Zespołu. 

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Prezydent Miasta Radomia.  

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, wybrany podczas pierwszego posiedzenia 
Zespołu, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Podczas nieobecności 
Przewodniczącego prazami Zespołu kieruje Wiceprzewodniczący, wybrany na takich 
samych zasadach. 



3.Zespół obraduje na posiedzeniach jawnych, zwoływanych przez Przewodniczącego, 
a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego. Posiedzenie Zespołu może 
zwołać również Prezydent Miasta Radomia. 

4. Przewodniczący Zespołu może powołać ekspertów z głosem doradczym oraz 
zaprosić na posiedzenie zainteresowanych tematyką heraldyczną przedstawicieli 
organizacji pozarządowych i instytucji naukowych. 

5. Prezydent Miasta Radomia lub wyznaczona przez niego osoba może uczestniczyć  
w posiedzeniu Zespołu bez zaproszenia, z prawem stawiania wniosków i wyrażenia 
opinii. 

6. Zespół może zlecać opracowanie materiałów i ekspertyz zewnętrznych w formie 
odpłatnej jedynie za zgodą Prezydenta Miasta Radomia. 

7. Głosowania nad proponowanymi rozwiązaniami merytorycznymi i wnioskami 
składanymi przez członków Zespołu i zaproszonych ekspertów oraz przedstawicieli 
Prezydenta Miasta Radomia są jawne i zapadają zwykłą większością głosów. 
Członkowie Zespołu mogą składać w formie pisemnej lub ustnej zdanie odrębne. 

8. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. Projekt protokołu 
rozsyłany jest do członków Zespołu drogą elektroniczną w terminie do 10 dni 
roboczych od dnia posiedzenia Zespołu. Droga mailową członkowie Zespołu mogą 
zgłaszać uwagi do protokołu. Zespół przyjmuje protokół na następnym posiedzeniu  
i jest podpisywany przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1.Zespół podlega Prezydentowi Miasta Radomia i zdaje mu sprawę ze swych 
czynności w formie sprawozdania końcowego. Sprawozdanie powinno zawierać: 

a) propozycje opisowe i ikonograficzne nowego systemu znaków i symboli 
samorządowych, zgodnych z zapisami zawartymi w §1 pkt. 1 i 2. niniejszego 
Regulaminu, 

b) opinię Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych                          
i Administracji. 

2.Obsługę  administracyjną i lokalową Zespołu zapewnia Urząd Miejski w Radomiu. 

 

   PREZYDENT MIASTA 

        (-) Radosław Witkowski 
 



 

 

 

 


