
ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA HRUBIESZOWA

z dnia 5 lutego 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza
Miasta Hrubieszowa

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U.2013.594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta 
Hrubieszowa stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Hrubieszowa.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik
do Zarządzenia nr 29/2015

Burmistrza Miasta Hrubieszowa z
dnia 5 lutego 2015 r.

Regulamin
przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa

§1

1. Regulamin  określa  zasady obejmowania  przedsięwzięć  Patronatem Burmistrza  Miasta
Hrubieszowa.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Patronacie, należy przez to rozumieć patronat Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
2) Burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Hrubieszowa.
3) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Hrubieszowie.
4) Przedsięwzięciu, należy przez to rozumieć imprezę lub wydarzenie, którego organizator 
ubiega się o objęcie Patronatem;
5) Wniosku, należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego 
Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

§2

1. Patronat jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
2. Wyróżnieniem  mogą  być  obejmowane  najważniejsze  przedsięwzięcia  cykliczne  oraz
jubileuszowe, o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym, których
tematyka  zbieżna  jest  z  zadaniami  samorządu  gminy  miejskiej  Hrubieszów,  oraz  inne
wydarzenia o wysokim prestiżu, randze i dużym znaczeniu dla promocji miasta Hrubieszów.
3. Przyznanie  Honorowego  Patronatu  nie  oznacza  deklaracji  wsparcia  finansowego  i
organizacyjnego.
4. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Burmistrza.

§3

1. Z wnioskiem występuje organizator przedsięwzięcia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1
do niniejszego Regulaminu.
2. W  przypadku  przedsięwzięć  cyklicznych  o  Honorowy  Patronat  należy  występować
każdorazowo.
3. Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami (program lub regulamin), powinien
być złożony w siedzibie Urzędu lub przesłany pocztą w terminie do 21 dni przed planowanym
przedsięwzięciem.
4. Formularz wniosku, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu www.miasto.hrubieszow.pl.

5. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może uwzględnić wniosek złożony po
terminie określonym w ust. 3.
6. Wypełniony  formularz  wniosku  należy  przesłać  na  adres:  Urząd  Miasta  w
Hrubieszowie, ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala" 1, 22-500 Hrubieszów, lub złożyć
osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta w Hrubieszowie.
7. Organizator  może  zostać  poproszony  o  złożenie  dodatkowych  wyjaśnień  w
sprawie planowanego przedsięwzięcia w ciągu 7 dni od dnia otrzymania prośby.
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8. O  decyzji,  organizator  powiadamiany  jest  pisemnie  {otrzymuje  dokument
potwierdzający  uzyskanie  patronatu  nie  później  niż  w  ciągu  14  dni  od  dnia  złożenia
wniosku.

§4

Patronat  Honorowy  jest  wyróżnieniem  uznaniowym.  Burmistrz  może  odmówić  objęcia
przedsięwzięcia Patronatem Honorowym bez podania przyczyn.

§5

1. Organizator  zobowiązany  jest  do  przekazania  informacji  o  objęciu  patronatem
współorganizatorów i uczestników.
2. Organizator  zobowiązany  jest  do  umieszczenia  właściwego  znaku  graficznego,
oraz informacji  na ten temat  we wszystkich  materiałach  promocyjnych,  reklamowych i
informacyjnych a także zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie w przekazach
medialnych dotyczących przedsięwzięcia.
3. Fakt przyznania Patronatu Honorowego nie może być wykorzystywany do celów
komercyjnych lub marketingowych.
4. Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem wnioskodawca
jest zobowiązany przekazać do Urzędu krótką relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz
związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty.
5. W  uzasadnionych  sytuacjach,  a  w  szczególności  w  przypadku  niewykonania
obowiązków określonych w ust. 1, 2, 3, Burmistrz może bez podania przyczyny zmienić
decyzję o przyznaniu Patronatu.
6. Odebranie patronatu nakłada na organizatora obowiązek niezwłocznej rezygnacji z
używania wyróżnienia.
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Załącznik nr 1
do regulaminu przyznawania Honorowego
Patronatu Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Miasta Hrubieszowa

Proszę o wypełnienie formularza i zaznaczenie odpowiedzi znakiem X w pustych polach

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

Nazwa:

Adres:

Forma prawna:

Krótka charakterystyka (rok założenia, profil działalności, najważniejsze dokonania):

Typ organizatora:

□ administracja publiczna □ organizacja społeczna □ osoba prywatna

□ firma komercyjna □ inna, jaka.....................

Strona www:

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu:

Stanowisko:
Telefon: Email:

II. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU

Nazwa:

Termin i miejsce realizacji: Charakter:

□ edukacyjny □ kulturalny □ turystyczny

□ naukowy □ rozrywkowy □ ekonomiczny

□ społeczny □ sportowy □ inny (proszę wpisać)
□ patriotyczny ...............................

Cel projektu:

Zasięg terytorialny projektu:

□ międzynarodowy_______□ ogólnopolski □ regionalny □ lokalny
Grupa/y odbiorców, do których skierowany jest projekt:

Przewidywana liczba uczestników:
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Proszę zaznaczyć punkty, które dotyczą imprezy:

n Promuje Miasto Hrubieszów U Angażuje lokalne społeczności
□ Pielęgnuje tradycję lub dorobek kulturowy Miasta Hrubieszów

Budżet projektu:

Źródła finansowania projektu włącznie z podaniem kwoty (proszę podać)
1) ....................

2) ...............
3) ...................

Wnioskowana kwota dofinansowania przedsięwzięcia ze środków Gminy Miejskiej 
Hrubieszów:

Wkład własny n Tak kwota............................
□ Nie

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia? □ 
Tak u Nie

Planowane działania promocyjne projektu:

III. INNE PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa: Adres:

Rola w realizacji projektu:
IV. INNE INSTYTUCJE/OSOBY, KTÓRE OBJĘŁY PATRONATEM / 
PATRONATEM MEDIALNYM PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Nazwa:

Adres:
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Czy udział w przedsięwzięciu jest płatny przez jego uczestników? 

(kwota............................................................) □ NIE

□ TAK

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? DTAK □ NIE

Jeśli przedsięwzięcie ma charakter cykliczny proszę napisać po raz który jest organizowane

Wjaki sposób przedsięwzięcie przyczyni się do promocji Miasta Hrubieszowa? (proszę opisać)



V, INNE INSTYTUCJE/OSOBY, KTÓRE UDZIELIŁY WSPARCIA

Nazwa:

Adres:

Forma wsparcia: Finansowa □ TAK

□ Inna, proszę określić jaka

Miejscowość i data: Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 
wnioskodawcy:

Decyzja Burmistrza Miasta Hrubieszowa:

1. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na objęcie ww. przedsięwzięcia 
patronatem honorowym.

2. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na udzielenie dofinansowania w kwocie

3. Udzielone dofinansowanie może być przeznaczone na:

□ pokrycie kosztów transportu,

□ zakup pucharów, statuetek,

□ zakup nagród rzeczowych,

□ pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uczestników

□ inne......................................................................................

Podpis Burmistrza Miasta
* - niewłaściwe skreślić
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