
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 613/2017 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

 

 

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba 

 

§1 

1. Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta i Gminy 

Nowa Dęba. 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa o: 

1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, 

2) Patronacie - należy przez to rozumieć Patronat Honorowy Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, 

3) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta  

i Gminy Nowa Dęba, 

4) przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, którego Organizator ubiega się  

o objęcie Patronatem, 

5) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Nowa Dęba, 

6) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba. 

 

 

§2 

1. Patronat jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. 

2. Objecie Patronatem dotyczy przedsięwzięć, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie dla promocji 

gminy, których tematyka jest zbieżna z zadaniami realizowanymi przez samorząd miasta i gminy Nowa 

Dęba. 

3. Patronat nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz 

budzącym wątpliwości, co do zgodności z zasadami etyki. 

4. W szczególnych przypadkach Burmistrz może zadecydować o przyznaniu Patronatu innym 

przedsięwzięciom niż wymienione w ust. 2. 

5. Przyznanie Patronatu nie oznacza wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego. 

6. Prawo przyznania Patronatu przysługuje wyłącznie Burmistrzowi lub osobie przez niego upoważnionej. 

 

§3 

1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje wyłącznie główny Organizator przedsięwzięcia. 

2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych z wnioskiem o Patronat należy występować każdorazowo. 

3. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu nie może być krótszy niż 4 tygodnie przed 

zaplanowaną datą przedsięwzięcia. 

4. Do wniosku należy dołączyć program przedsięwzięcia lub regulamin. 

5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu terminu 

określonego w ust 3. 

 

§4 

1. W celu ubiegania się o przyznanie Patronatu należy złożyć wniosek o jego przyznanie, którego wzór 

stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej 

Urzędu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać na adres: Burmistrz Miasta  

i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, złożyć w Biurze Obsługi Klienta UMiG lub 

przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@nowadeba.pl. 

 

 

 

 



§5 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu, Organizator powiadamiany jest w formie pisemnej 

lub elektronicznej w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach termin 

ten może zostać wydłużony. 

2. W przypadku przyznania Patronatu, Organizator otrzymuje dokument potwierdzający, o którym mowa 

w ust. 1 oraz dyplom. 

3. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Odmowa jego przyznania jest ostateczna i nie wymaga 

uzasadnienia. Wnioskodawcy nie przysługuje tryb odwoławczy. 

 

§6 

1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat, zobowiązany jest do: 

1) poinformowania współorganizatorów oraz uczestników o przyznanym wyróżnieniu, 

2) umieszczenia logo Gminy oraz informacji o przyznanym wyróżnieniu we wszystkich materiałach 

promocyjno-informacyjnych, związanych z realizacją przedsięwzięcia. 

2. Objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie logo Gminy przez 

Organizatora na potrzeby danego przedsięwzięcia.  

3. Zastrzega się prawo do możliwości konsultowania przygotowywanych przez Organizatora materiałów, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2 na etapie ich projektu i akceptowania ich przed ostatecznym wydrukiem. 

4. Po zakończeniu przedsięwzięcia Organizator może zostać zobowiązany do przesłania do Urzędu 

sprawozdania z jego realizacji wraz z przykładowymi materiałami promocyjno-informacyjnymi. 

5. W przypadku nie umieszczenia logo oraz informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Burmistrz może 

podjąć decyzję o odmowie objęcia Patronatem kolejnych przedsięwzięć realizowanych przez danego 

Organizatora. 

 

§7 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może odebrać przyznany patronat, o czym 

Organizator poinformowany zostanie niezwłocznie w formie pisemnej. 

8. Odebranie Patronatu wiąże się z zobowiązaniem Organizatora do bezzwłocznego zaprzestania używania 

logo Gminy, jak również posługiwania się w jakiejkolwiek formie i treści informacją o wyróżnieniu. 


