
       Załącznik  

do Uchwały Nr 28/2011 

    Zarządu Powiatu w Gryfinie 

                                                                                                                                           z dnia 3 lutego 2011 r. 

 
 

REGULAMIN   
PRZYZNAWANIA PATRONATU HONOROWEGO ORAZ UCZESTNICTWA  

STAROSTY GRYFIŃSKIEGO W KOMITECIE HONOROWYM 
 

 

Rozdział I 
Ogólne zasady przyznawania patronatu  

 

§ 1.1. Objęcie patronatu przez Starostę Gryfińskiego jest wyróżnieniem honorowym 

podkreślającym szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia. 
 

2. Patronat przyznawany jest przez Starostę Gryfińskiego wydarzeniom lub przedsięwzięciom 

o zasięgu gminnym, powiatowym lub wojewódzkim. 
 
 

3. W uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu patronatu 

wydarzeniom lub przedsięwzięciom o innym zasięgu niż wymienione w ust. 2. 

 

§ 2. O patronat ubiegać się mogą organizatorzy konkursów wiedzy, turniejów, przeglądów, 

wystaw, festiwali oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych lub innych, które 

sprzyjają w szczególności: 

a) promocji powiatu, 

b) integracji społeczności lokalnych i regionalnych, 

c) pobudzaniu aktywności gospodarczej, 

d) rozwojowi sportu, turystyki, kultury i sztuki, 

e) polityce społecznej, 

f) ochronie środowiska, 

g) ochronie zdrowia. 

 
 

§ 3.1. Objęcie patronatem może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych 

powiatu, w szczególności na zakup nagród rzeczowych, pucharów i statuetek. 
 

2. Na koniec każdego półrocza, Starosta przedkłada Radzie Powiatu informację o liczbie 

wydarzeń lub przedsięwzięć, którym przyznano patronat. 
 

§ 4. Informacja o przyznaniu patronatu, zamieszczana jest na stronie internetowej Powiatu 

Gryfińskiego: www.gryfino.powiat.pl 

 

Rozdział II 
Tryb wnioskowania o przyznanie patronatu 

 

§ 5.1. Z wnioskiem o przyznanie patronatu dla danego wydarzenia lub przedsięwzięcia 

występuje organizator.  
 

2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 



3. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie 

wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz. U. nr 60, poz. 504). 

 

§ 6.1. Termin składania wniosku o przyznanie patronatu nie może być krótszy niż 3 tygodnie 

przed planowaną datą organizacji wydarzenia lub przedsięwzięcia. 
 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po 

przekroczeniu terminu określonego w ust. 1. 

 

§ 7. 1. Wniosek składany jest w kancelarii Starostwa Powiatowego w Gryfinie osobiście lub 

pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino 

bądź pocztą elektroniczną na adres: promocja@gryfino.powiat.pl 
 

2. O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu wnioskodawca jest informowany  

w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  
 

3. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia. 

  
§ 8.1. Przyznanie patronatu stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia pisemnej 

informacji z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia. 
 

2. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia objętego patronatem zobowiązany jest złożyć 

sprawozdanie z jego przebiegu, w formie elektronicznej, w ciągu 5  dni od jego zakończenia.  

 

§ 9. Objęcie patronatem określonego wydarzenia lub przedsięwzięcia wiąże się  

z obowiązkiem po stronie organizatora wizualizacji patronatu poprzez umieszczenie symboli 

Powiatu Gryfińskiego w miejscu przedsięwzięcia oraz na materiałach informacyjno-

promocyjnych (plakatach, reklamach, zaproszeniach, folderach, ulotkach itp.). 

 
§ 10. Niewywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 8 i 9 może stanowić podstawę do 

odmowy przyznania organizatorowi wydarzenia lub przedsięwzięcia patronatu w przyszłości. 

 
§ 11. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na 

jedną edycję. 

 

Rozdział III 
Postanowienia końcowe 

 
§ 12. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku wystąpienia z wnioskiem o udział 

Starosty Gryfińskiego w komitecie honorowym danego wydarzenia lub przedsięwzięcia. 

 

§ 13.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odebrać przyznany 

uprzednio patronat. O odebraniu patronatu organizator informowany jest niezwłocznie. 
 

2. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji  

z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy. 

 

 

 

 



  Załącznik  

do Regulaminu 

 
         Wniosek o udzielenie Patronatu Honorowego Starosty Gryfińskiego 
         Wniosek o uczestnictwo Starosty Gryfińskiego w Komitecie Honorowym* 

 

 

I. ORGANIZATOR PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1) Nazwa organizatora 2) Adres: ulica, nr  3) Miejscowość, kod pocztowy 

 

 

 

  

4) Adres e-mail 5) Osoba odpowiedzialna za kontakt  

ze Starostwem Powiatowym 

6) Nr telefonu kontaktowego  

   

II. KRÓTKI OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 

1) Nazwa przedsięwzięcia 2) Miejsce, termin, czas trwania, zasięg, przewidywana liczba 

uczestników 

  

 

 

3) Cel planowanego przedsięwzięcia 
 

4) Oczekiwania rzeczowe  

 
 

5) Patroni medialni 6) Pozostali patroni honorowi 

- media lokalne 

- prasa ponadlokalna 

- radio i telewizja ponadlokalne 

 

III. PODPIS WNIOSKODAWCY 

 

 
          ……………………………………….                                                                                                            ………………………………………. 

                               data                                                                                                                                                            podpis/pieczęć 

IV. DECYZJA STAROSTY GRYFIŃSKIEGO 

                                                                                                                                                                      

        � Wyrażam zgodę 

        � Nie wyrażam zgody 

                                                                                                                                                                    ………………………………………. 

                                                                                                                                                                podpis/pieczęć 
 

*niepotrzebne skreślić 

 


