Uchwała Nr XL/380/05
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 30 czerwca 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i 13 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 1 art. 40 ust 2 pkt 1, art. 41 ust
1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz § 16 ust. 1 pkt 2 i § 16 ust. 1 pkt 2 i § 71 Statutu Piekar Śląskich Miasta na
prawach powiatu uchwalonego przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2003 roku uchwałą nr
XVI/144/03.
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
Uchwala:
§1
W statucie Piekar Śląskich Miasta na prawach powiatu dokonać następującej zmiany:
1. W § 1 uchyla się ust. 3 i 4
2. Po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a Herb, symbole i Święto Miasta
1) Herbem miasta Piekary Śląskie jest w polu błękitnym dwóch czarno ubranych mężczyzn
w złotych (żółtych) butach, przepasanych złotymi (żółtymi) szarfami, między którymi
umieszczone jest złote (żółte) sanktuarium maryjne. Wizerunek herbu przedstawia
załącznik nr 2.
2) Barwami miasta są kolory błękitny, złoty (żółty) i błękitny, w trzech poziomych pasach,
z których szerokość do szerokości flagi lub baneru jest w proporcjach: ¼, ½, ¼
a) flagą, banerem miasta jest prostokątny płat tkaniny o barwach miasta;
b) flagą, banerem urzędowym jest prostokątny płat tkaniny barwy błękitnej z wizerunkiem
herbu pośrodku;
c) flaga (baner) urzędowy podnoszony jest na budynkach będących siedzibą władz
miasta, w pomieszczeniach gdzie urzędują przedstawiciele władz miasta oraz na
budynkach w czasie uroczystości, na których przebywa oficjalnie reprezentant władz
miasta;
d) proporcje flag przedstawia załącznik nr 3.
e) proporcje banerów przedstawia załącznik nr 4.
3) Sztandar miasta z wizerunkiem herbu miasta składa się z płata tkaniny, drzewca i głowicy.
Sztandar miasta jest przechowywany w siedzibie władz miasta i towarzyszy
najważniejszym uroczystościom w życiu społeczności miasta. Wymiarowanie i proporcje
sztandaru przedstawia załącznik nr 5.
4) Atrybutem władzy Przewodniczącego Rady Miasta jest metalowy Łańcuch
Przewodniczącego barwy złotej. Atrybutem władzy Prezydenta Miasta jest metalowy
Łańcuch Prezydenta barwy srebrnej.
5) Pieczęciami urzędowymi miasta Piekary Śląskie są pieczęcie okrągłe z godłem miasta
pośrodku oraz napisami w otoku:
a) Miasto Piekary Śląskie. Wizerunek pieczęci przedstawia załącznik nr 6;
b) Rada Miasta Piekary Śląskie. Wizerunek pieczęci przedstawia załącznik nr 7;
c) Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie. Wizerunek pieczęci przedstawia
załącznik nr 8;
d) Prezydent Miasta Piekary Śląskie. Wizerunek pieczęci przedstawia załącznik nr 9.
6) Dla upamiętnienia przyjęcia przez Sejm Śląski w 1939 r. ustawy przyznającej Piekarom
Śląskim prawa miejskie ustanawia się dzień 10 lipca Świętem Miasta. Uroczystości
upamiętniające to wydarzenie będą organizowane w tym dniu. Jeżeli 10 lipca przypada
w inny dzień niż niedziela to uroczystości będą organizowane w najbliższą niedzielę po
tym dniu następującą.”

§2
Załącznik nr 2 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§3
Obecne załączniki nr 3 i 4 do statutu otrzymują odpowiednio nowe numery 10 i 11.
§4
1. Załącznik nr 3 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.
2. Załącznik nr 4 do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej
uchwały.
3. Po załączniku nr 4 do statutu dodaje się załączniki nr 5 w brzmieniu określonym w załączniku
4 do niniejszej uchwały.
4. Po załączniku nr 5 do statutu dodaje się załączniki nr 6, 7, 8, 9 w brzmieniu określonym
odpowiednio w załącznikach 5, 6, 7, 8 do niniejszej uchwały.
§5
Zmiana Statutu podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.
§7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Piotr Płaczek

Uzasadnienie
W uchwalonej przez Radę Miasta w marcu 2004 roku „Strategii Rozwoju Miasta Piekary
Śląskie

do

roku

2015”

podkreśla

się,

iż

„Piekary

Śląskie

są

wspólnie

z Górą Świętej Anny duchową stolicą Górnego Śląska stanowią silny ośrodek kultu religijnego
posiadający także walory turystyczne. W otoczeniu, miasto Piekary Śląskie kojarzy się przede
wszystkim jako ośrodek kultu maryjnego i pielgrzymek stanowych mężczyzn i kobiet. Kompleks
sakralny tworzą: Bazylika i Kalwaria. (…).” Biorąc pod uwagę zapisy naszej Strategii Rozwoju Miasta
oraz wolę kontynuowania kreowania wizerunku Piekar Śląskich jako miasta pielgrzymkowego
Prezydent Miasta podjął w ubiegłym roku decyzję o uruchomieniu prac nad uwidocznieniem
pielgrzymkowego charakteru miasta w naszym herbie.
Po konsultacjach z heraldykami okazało się, że istnieje możliwość użycia symbolicznego
wizerunku bazyliki piekarskiej w herbie naszego miasta. Obecny herb jest utwierdzony długą tradycją,
jego zmiana może polegać tylko na odmienieniu godła. Zaproponowano umieszczenie Bazyliki koloru
żółtego pomiędzy mężczyznami, oddzielając ich zarazem od siebie. Jej podstawa powinna znajdować
się na wysokości ich ramion.

