
Zarządzenie nr 270/2015 
Prezydenta Miasta Starachowice

 z dnia 25.06.2015 r. 

w  sprawie:  wprowadzenia  regulaminu  przyznawania  Patronatu  Prezydenta  Miasta
Starachowice.  

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013,
poz. 594 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się  Regulamin  przyznawania  Patronatu  Prezydenta  Miasta  Starachowice  oraz  wzór
wniosku o przyznanie patronatu stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2

Wyznacza się Panią Małgorzatę Zatorską – Doradcę Prezydenta Miasta do koordynowania spraw
związanych z przyznawaniem Patronatu Prezydenta Miasta.  

§ 3

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.07.2015 r. 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 270/2015
z dnia 25.06.2015 r. 

Prezydenta Miasta Starachowice

Regulamin przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice

Rozdział 1
Zasady przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice.

Regulamin  przyznawania  Patronatu  Prezydenta  Miasta  Starachowice  określa  zasady
obejmowania  organizowanych  przedsięwzięć  -  projektów,  patronatem  Prezydenta  Miasta
Starachowice.  Patronat  jest  wyróżnieniem  honorowym  podkreślającym  szczególny  charakter
przedsięwzięcia - projektu.

§ 1

Prawo  przyznawania  Patronatu  Prezydenta  Miasta  Starachowice,  jako  podkreślającego  rangę
i  szczególny  charakter  przedsięwzięcia  -  projektu,  mających  miejsce  na  terenie  Miasta
Starachowice,  bądź  w  inny  sposób  związanych  ze  Starachowicami,  przysługuje  wyłącznie
Prezydentowi Miasta Starachowice.

 § 2

Patronat  Prezydenta Miasta Starachowice może być przyznany przedsięwzięciom – projektom,
które  posiadają  zasięg,  rangę  i  znaczenie  lokalne,  międzynarodowe,  ogólnopolskie  lub
ponadregionalne,  a  ich  realizacja  przyczynia  się  do  budowania  pozytywnego  wizerunku
Starachowic,  ma  istotne  znaczenie  społeczne,  edukacyjne  lub  ma  być  wyrazem  określonej
postawy wobec zaistniałych zdarzeń.

§ 3

Przyznanie  Patronatu  Prezydenta  Miasta  Starachowic  nie  oznacza  deklaracji  wsparcia
finansowego i organizacyjnego oraz osobistego uczestnictwa Prezydenta. 

      § 4

Złożenie  wniosku  nie  jest  równoznaczne  z  zaproszeniem  Prezydenta  Miasta  do  udziału  w
wydarzeniu. Zaproszenia należy kierować w osobnej korespondencji. 

Rozdział 2
Procedura przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice

§ 5

1. Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia - projektu Patronatem Prezydenta Miasta Starachowic
występuje  organizator  przedsięwzięcia  -  projektu,  zwanym  w  dalszej  treści  regulaminu
Organizatorem.

2. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice nie może
być krótszy niż 20 dni przed dniem rozpoczęcia projektu, przedsięwzięcia. 

3. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.



§ 6

1. Organizator może być poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego
przedsięwzięcia – projektu :

2. Komórka merytoryczna rozpatrując wniosek jest zobowiązana ocenić:
1)  czy cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Prezydenta Miasta Starachowice 
2)  w stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym przewidywany ich
poziom merytoryczny, a w szczególności: 
a) planowaną tematykę wystąpień, 
b) dobór i kwalifikacje prelegentów oraz zaproszonych gości, 
3)  rodzaj instytucji wspierających przedsięwzięcia merytorycznie; 
4)   zagrożenie, czy przedsięwzięcie jest jawnym lub ukrytym działaniem lobbingowym;
5)  zagrożenie,  czy  wyróżnienie  honorowy  patronat  Prezydenta  Miasta  Starachowice  zostanie
wykorzystany w celu promocyjnym produktów lub usług albo w działaniach z zakresu reklamy lub
PR. 
3. Wniosek kierowany jest do Prezydenta Miasta Starachowice, który decyduje o przyznaniu bądź

odmowie przyznania Patronatu.
4. O stanowisku Prezydenta Miasta Starachowice organizator powiadamiany jest niezwłocznie.

Odmowa przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Starachowice nie wymaga uzasadnienia.

Rozdział 3
Korzystanie z Patronatu

§ 7

1. Organizator przedsięwzięcia - projektu, któremu został przyznany Patronat Prezydenta Miasta
Starachowice,  zobowiązany  jest  do  zamieszczenia  informacji  we  wszystkich  materiałach
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie z otrzymanymi wskazówkami oraz do
informowania,  w  miarę  możliwości,  o  fakcie  przyznania  Patronatu  Prezydenta  Miasta
Starachowice w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia-projektu. 

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 8

W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  Prezydent  Miasta  Starachowice  może  odebrać
przyznany uprzednio Patronat. O odebraniu Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie. 

§ 9

Odebranie  Patronatu  Prezydenta  Miasta  Starachowice  nakłada  na  organizatora  obowiązek
bezzwłocznej rezygnacji ze znaków promocyjnych Miasta Starachowice.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 270/2015
z dnia 25.06.2015 r. 

Prezydenta Miasta Starachowice

Wniosek o przyznanie PATRONATU Prezydenta Miasta Starachowice

Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście do:

Biura Obsługi Mieszkańców lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice

Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 20 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

Dane organizatora

Imię i nazwisko/nazwa 
organizatora 

Adres 

Telefon, fax 

E-mail  

Osoba odpowiedzialna za
organizację wydarzenia 
(imię i nazwisko, telefon, e-
mail) 

Status organizatora:

- osoba prywatna

- stowarzyszenie (wskazać nr 
KRS)

- fundacja (wskazać nr KRS)

- instytucja kultury

- urząd

- podmiot komercyjny 
(załączyć opis działalności)

- inne

Czy osoba/organizacja 
ubiegała się o patronat ? 
Proszę wskazać ostatnie 
wydarzenie

Informacje o wydarzeniu

Nazwa wydarzenia



Data i godzina 
rozpoczęcia oraz czas 
trwania

Miejsce wydarzenia 
(dokładny adres, sala) 

Program wydarzenia 
(godzinny) 

Opis wydarzenia (max. 
10 zdań) 

Informacje dodatkowe

Zaplanowane sposoby 
promocji wydarzenia 

Dostępność wydarzenia:

- wstęp wolny

- bilety

- zaproszenia

- inne

Inne osoby lub instytucje,
do których zwrócono się 
z prośbą o patronat 
honorowy 

Inne osoby, które objęły 
wydarzenie patronatem 
honorowym 

Przewidywana liczba 
uczestników* 

PIECZĘĆ 
ORGANIZATORA     

PODPIS ORGANIZATORA


