ZARZĄDZENIE NR 8/13
STAROSTY RADZYŃSKIEGO
z dnia 04. kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Starosty
Radzyńskiego lub członkostwa Starosty Radzyńskiego w Komitetach Honorowych

Na podstawie art. 34. ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) zarządzam, co następuje:

§1
Wprowadza się regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Radzyńskiego lub
jego członkostwa w Komitecie Honorowym stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu i kierownikom Wydziałów
Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2013 roku.

Załącznik
do Zarządzenia
Starosty Radzyńskiego
nr 8/13 z dnia 04. kwietnia 2013 r.

Regulamin
przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Radzyńskiego
lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym

§ 1.
1. Regulamin określa zasady:
a) obejmowania imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Powiatu Radzyńskiego
patronatem Starosty Radzyńskiego,
b) przyjmowania członkostwa Starosty Radzyńskiego w Komitetach Honorowych.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) Patronacie, należy przez to rozumieć Honorowy Patronat Starosty Radzyńskiego,
b) Staroście, należy przez to rozumieć Starostę Radzyńskiego,
c) Powiecie, należy przez to rozumieć Powiat Radzyński
d) Imprezie, należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, które ubiega się o
objęcie Patronatem,
e) Wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o objęcia imprezy Patronatem,
f) Opinii, należy przez to rozumieć opinię merytorycznego wydziału o zasadności
przyznania Patronatu danej imprezie,
g) Komitecie Honorowym, należy przez to rozumieć zespół, który powstał
w celu uświetnienia bądź wsparcia imprezy.
§ 2.
1. Patronatem mogą być objęte imprezy organizowane na terenie Powiatu
Radzyńskiego o zasięgu powiatowym, regionalnym (wojewódzkim), ogólnopolskim
lub międzynarodowym.
2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter
imprezy.
3. Przyznanie Honorowego Patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie
oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
§ 3.
1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Starostę.
2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronach internetowych
Powiatu oraz na stronie podmiotowej Wnioskodawcy.
§ 4.
1. Z wnioskiem występuje organizator imprezy.
2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat należy występować
każdorazowo.
3. Do wniosku należy dołączyć program lub regulamin przedsięwzięcia.
4. Wniosek wraz z załącznikami powinien zostać złożony nie później niż na 21 dni przed
planowaną datą organizacji imprezy. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie
rozpatrzony.
5. Formularz wniosku, który stanowi załącznik do regulaminu, dostępny jest na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim www.powiatradzynski.pl.
6. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres:
Starostwo Powiatowe, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski, lub składać

osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta (parter) z dopiskiem na kopercie „Patronat
Honorowy Starosty Radzyńskiego".
7. Złożone wnioski kierowane są do zaopiniowania do właściwych merytorycznie
wydziałów starostwa.
8. Po zapoznaniu się z opinią dotyczącą złożonego wniosku, Starosta przyznaje
Patronat bądź odmawia przyznania Patronatu. O tej decyzji organizator
powiadamiany jest pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 5.
1. Organizator imprezy objętej Patronatem ma obowiązek umieszczenia właściwego
znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich materiałach
promocyjnych,
reklamowych
i
informacyjnych
dotyczących
imprezy.
Jest także zobowiązany do wzmiankowania o fakcie objęcia Patronatem w
przekazach medialnych dotyczących imprezy.
2. Podczas trwania imprezy, której przyznany został Patronat, organizator ma
obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych powiatu radzyńskiego (w tym jego
turystycznej marki „Radzyńska Kraina Serdeczności”) w widocznym miejscu – znaki
graficzne do pobrania ze strony internetowej, o której mowa w § 4 ust. 5.
§ 6.
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może, bez podania przyczyny
odebrać przyznany uprzednio Patronat. O tym fakcie organizator jest informowany
niezwłocznie w formie pisemnej.
2. Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznej rezygnacji
z używania Patronatu.
§ 7.
Zasady dotyczące udzielania patronatów honorowych stosuje się odpowiednio do spraw
związanych z udziałem Starosty w Komitetach Honorowych.

Załącznik
do Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu
Starosty Radzyńskiego lub jego członkostwa
w Komitecie Honorowym
Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego
Starosty Radzyńskiego lub jego członkostwa w Komitecie Honorowym
Proszę o wypełnienie formularza i zaznaczenie odpowiedzi znakiem X w pustych polach

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Nazwa:
Adres:
Strona podmiotowa: http://.................................................................................
Status:
JST

kościół (związek wyznaniowy)

organizacja społeczna

osoba prywatna

jednostka organizacyjna samorządu
terytorialnego

inny podmiot, jaki ………………………

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:
Imię i nazwisko, stanowisko:
Telefon:

Email:

II. INFORMACJE O WYDARZENIU
Nazwa:
Termin realizacji:
Charakter wydarzenia:

edukacyjny

kulturalny

turystyczny

popularno-naukowy

rozrywkowy

ekonomiczny

patriotyczny

sportowy

inny (proszę wpisać)

Zasięg terytorialny wydarzenia:
ogólnopolski (międzynarodowy)

powiatowy

regionalny (wojewódzki)
gminny (lokalny)

Grupa/y odbiorców, do których skierowany jest projekt:
Przewidywana liczba uczestników:
Czy udział w przedsięwzięciu jest płatny?
TAK

NIE

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny?
TAK

NIE

Jeśli przedsięwzięcie ma charakter cykliczny, to proszę napisać po raz który jest
organizowane …………………….
W jaki sposób przedsięwzięcie przyczyni się do promocji powiatu radzyńskiego i jego
turystycznej marki? (proszę opisać)

Planowane działania promocyjne projektu:

III. WSPARCIE FINANSOWE
Czy wydarzenie jest dofinansowane (lub wnioskodawca ubiega się o wsparcie finansowe) z
budżetu powiatu?
TAK

NIE

INNE INSTYTUCJE/OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY WSPARCIA FINANSOWEGO
Nazwa, adres:

IV. INNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTU
Nazwa, adres:

V. INNE INSTYTUCJE/OSOBY, KTÓRE OBJĘŁY PATRONATEM PLANOWANE
PRZEDSIĘWZIĘCIE
Nazwa, adres:

Miejscowość i data:

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
wnioskodawcy:

……………………………………

……………………………………………………

