
UCHWAŁA NR VII/76/2019
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie ustanowienia symboli Miasta Kielce oraz insygniów Prezydenta Miasta Kielce 
i Przewodniczącego Rady Miasta Kielce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t., Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn zm.1)) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach 
i mundurach (j.t., Dz. U. z 2016 r. poz. 38) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się symbole Miasta Kielce: herb Miasta Kielce, flagę Miasta Kielce, pieczęć miasta 
Kielce, hejnał Miasta Kielce, banner Miasta Kielce, flagę stolikową Miasta Kielce i sztandar Miasta Kielce oraz 
insygnia Prezydenta Miasta Kielce oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kielce: łańcuch Prezydenta Miasta 
Kielce, łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Kielce i dzwonek Przewodniczącego Rady Miasta Kielce.

2. Symbole i insygnia, o których mowa w ust. l są nośnikami tożsamości Miasta Kielce mającego 
osobowość prawną, stanowią dobro osobiste oraz własność Miasta Kielce i podlegają ochronie prawnej oraz 
mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć, szacunek, prestiż i powagę oraz 
zgodnie z przepisami prawa.

§ 2. 1. Herb Miasta Kielce przedstawia na tarczy hiszpańskiej, w czerwonym polu obwiedzionym czarną 
linią konturową, godło w postaci złotych (żółtych) majuskuł CK oraz umieszczoną nad nimi złotą (żółtą) 
koroną o pięciu widocznych kwiatonach w kształcie trójliści obwiedzione czarną linią konturową.

2. Wzór graficzny herbu zawiera załącznik nr l do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Flaga Miasta Kielce jest tautologiczna i stanowi ją płat materiału o proporcjach 5:8 (wysokość do 
długości), podzielony na trzy pasy. Główny pas stanowiący 8/10 wysokości płata ma barwę czerwoną i na tym 
pasie, w części przydrzewcowej, umieszczone jest godło herbowe w kolorze złotym (żółtym) o wysokości 6/10 
wysokości płata, obwiedzione czarną linią konturową. Po obu stronach płata, nad i pod godłem, na całej 
długości płata, są wąskie pasy o barwie godła i o wysokości 1/10 wysokości płata każdy.

2. Wzór graficzny flagi zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Pieczęć Miasta Kielce ma kształt koła o średnicy 36 mm z godłem herbowym Miasta Kielce bez 
tarczy, umieszczonym pośrodku w polu pieczętnym i napisem majuskulnym MIASTO KIELCE umieszczonym 
w otoku.

2. Wzór graficzny pieczęci zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Hejnałem Miasta Kielce jest kompozycja Karola Anbilda, wykonywana na cztery głosy: dwie trąbki 
i dwa puzony.

2. Zapis nutowy hejnału Miasta Kielce stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
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§ 6. 1. Banner Miasta Kielce stanowi płat materiału o proporcjach 1:4 (szerokości do wysokości), będący 
pionowym odwzorowaniem flagi, przy czym godło herbowe jest umieszczone pionowo centralnie w górnej 
części płata.

2. Wzór graficzny bannera zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Flaga stolikowa Miasta Kielce stanowi płat materiału o proporcjach 1:2 (szerokości do wysokości), 
będący pionowym odwzorowaniem flagi, przy czym godło herbowe jest umieszczone pionowo centralnie 
w górnej połowie płata. Flaga stolikowa jest zawieszona na metalowym stojaku wykonanym ze stali 
nierdzewnej chromowanej.

2. Wzór graficzny flagi stolikowej zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Sztandar Miasta Kielce stanowią dwa zszyte ze sobą płaty materiału w kształcie kwadratu o boku 
100 cm oraz drzewiec i głowica. Strona samorządowa to pierwszy z płatów, jest koloru złotego (żółtego) 
z czerwoną obwódką. Na tej stronie jest umieszczony centralnie herb z napisem majuskulnym CIVITAS nad 
nim i KIELCE pod nim, który stanowi rozwinięcie skrótu majuskuł CK z godła herbowego. Na drugim płacie - 
stronie przeciwnej do samorządowej - umieszczony jest centralnie Orzeł Biały - godło herbu państwowego na 
czerwonym tle. Drzewiec sztandaru, toczony z ozdobnego drewna koloru jasnego, ma długość 230 cm i jest 
zwieńczony w części górnej głowicą, a w części dolnej jest zakończony tuleją metalową. Głowica sztandaru 
jest mosiężna, którą stanowi okrągła „puszka”, na której ustawione są litery CK, nakryte koroną. Korona ta ma 
płaską, okrągłą podstawę, do której przymocowana jest obręcz z ośmioma kwiatonami.

2. Wzór graficzny sztandaru i głowicy zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Łańcuch Prezydenta Miasta Kielce wykonany jest ze srebra pr. 925. Wszystkie elementy repusowane 
i kartusz herbu są pozłocone złotem pr. 585. Łańcuch składa się z kwadratowych elementów o zaoblonych 
rogach. Połowa z nich jest ażurowa, a pozostałe elementy są repusowane z blachy. W każdym repusowanym 
elemencie jest oprawiony krzemień pasiasty w kształcie zaoblonego kwadratu. Zasadnicze elementy są 
rozdzielone repusowanymi wstawkami. Zwieńczenie łańcucha stanowi duży krzemień pasiasty - kaboszon. Pod 
zwieńczeniem umocowany jest najważniejszy element łańcucha, czyli kartusz z nałożonym na niego herbem. 
Ogniwa łańcucha są spięte cieńszym srebrnym łańcuchem z regulacją długości.

2. Wzór graficzny łańcucha Prezydenta Miasta zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Łańcuch Przewodniczącego Rady Miasta Kielce wykonany jest ze srebra pr. 925. Składa się 
z okrągłych elementów ażurowych i okrągłych elementów repusowanych z blachy. Elementy te są rozdzielone 
repusowaną wstawką. W każdym repusowanym elemencie jest oprawiony krzemień pasiasty szlifowany na 
kaboszon. Zwieńczenie łańcucha stanowi duży kaboszon z krzemienia pasiastego, do którego umocowany jest 
najważniejszy element łańcucha, czyli herb miasta nałożony na ozdobny kartusz. Ogniwa łańcucha są spięte 
cieńszym srebrnym łańcuchem z regulacją długości.

2. Wzór graficzny łańcucha Przewodniczącego Rady Miasta zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Dzwonek Przewodniczącego Rady Miasta Kielce składa się z głowicy i dzwonka właściwego. 
Głowica dzwonka jest odwzorowaniem głowicy sztandaru i jest wykonana z mosiądzu. Pręt łączący głowicę 
z dzwonkiem właściwym jest wykonany z twardego drewna, malowanego na kolor brązowy. W miejscach 
połączenia pręta z głowicą i dzwonkiem, na prętach umieszczone są mosiężne tuleje. Integralną częścią 
dzwonka jest podstawka z twardego drewna w kształcie krążka o średnicy większej o 10% niż średnica 
dzwonka, z naklejonym filcem w kolorze zielonym.

2. Wzór graficzny dzwonka Przewodniczącego Rady Miasta zawiera załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Szczegółowy opis heraldyczno - historyczny lub techniczny symboli lub insygniów, o których mowa 
w § 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kielce

Kamil Suchański
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 

 
 

HEJNAŁ MIASTA KIELCE 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 6 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 8 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 9 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 10 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 
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Załącznik nr 11 
do uchwały nr VII/76/2019 
Rady Miasta Kielce 
z dnia 21 lutego 2019 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 15 – Poz. 1069



Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 16 – Poz. 1069



Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 17 – Poz. 1069



 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego – 18 – Poz. 1069


		2019-03-01T10:27:52+0000
	Polska
	Lech Hamera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




