
UCHWALA Nr 195/XXII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chorzele przyj?tego uchwaly Nr 74/VIII/03
Rady Gminy w Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzqdzie gminnym (tekstjednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co nastepuje :

§i-

W Statucie Gminy Chorzele stanowiacym zalacznik do uchwaly Nr 74/VIII/03 Rady Gminy w
Chorzelach z dnia 22 sierpnia 2003 roku wprowadza si? nast?pujace zmiany :

1. W rozdziale I - Postanowienia ogolne w § 1 skresla si? dotychczasowy ust. 8, a nowy
otrzymuje brzmienie :
„8. Herb Gminy Chorzele przedstawia w srebrnym polu zielone drzewo o trzech
korzeniach i dwoch konarach, z ktorych prawy dodatkowo rozgal?ziony na dwa mniejsze,
na ktorego szczycie znajduje si? owoc karczocha zielony; na lewo od pnia czarny rog
mysliwski z okuciami, ustnikiem i wylotem w kolorze zlotym, ulozony na opak w skos.
Herb Gminy przedstawia zalacznik nr 2 do Statutu".

2. W rozdziale I- Postanowienia ogolne w § 1 po ust. 8 dodaje si? ust. 9 i ust. 10 o
nast?pujacym brzmieniu :

„9. Flag? Gminy Chorzele stanowi plat o proporcjach 5:8 (szerokosc do dhigosci),
podzielony na dwie strefy, biala^ i zielon% ktore to barwy wywiedzione sa^ z glownych barw
herbu. Liniapodzialu przebiega poziomo, strefa gorna zielona, strefadolna biala, wysokosci
plata odpowiednio 21/25 i 4/25. Plat gorny dodatkowo obarczony herbem w cz?sci
srodkowej.
Flag? Gminy przedstawia zalacznik nr 2a do Statutu".
„10. BanerGminy Chorzele stanowi plat o proporcjach 1:4 (szerokosc do wysokosci),
b?da^cy pionowym odwzorowaniem flagi.
Baner Gminy przedstawia zalacznik nr 2b do Statutu".

3. Uchyla si? dotychczas obowiazujacy zalacznik nr 2 Statutu i na jego miejsce wprowadza si?
nowy, stanowiacyzalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

4. Do Statutu Gminy Chorzele wprowadza si? zalacznik nr 2a stanowiacy zalacznik nr 2 do
niniejszej uchwaly.

5. Do Statutu Gminy Chorzele wprowadza si? zalacznik nr 2b stanowiacy zalacznik nr 3 do
niniejszej uchwaly.

§2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy w Chorzelach.

§3.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym
WojewodztwaMazowieckiego.

Z Brzezicki



Herb gminy Chorzele

Zalacznik nr 1

do Uchwaly nr 195/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 roku

Zalacznik nr 2
do Statutu Gminy Chorzele



Flaga Gminy Chorzele

Zalacznik nr 2
do Uchwary nr 195/XXII/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzeSnia 2012 roku

Zalacznik nr 2a
do Statutu Gminy Chorzele



Zalqcznik nr 3
do Uchwaly nr 195/XXII/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 27 wrzesnia 2012 roku

Zalacznik nr 2b
do Statutu Gminy Chorzele

Baner Gminy Chorzele


