
Załącznik 

do Zarządzenia  

Wójta Gminy Hrubieszów 

Nr 7/2018  

z dnia 01.02.2018 roku 

 

Regulamin objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów 
 

Rozdział I 

Zasady obejmowania Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów 

 

§1. 

Honorowym patronatem Wójta Gminy Hrubieszów zwanym dalej „Patronatem” mogą być objęte imprezy, 

wydarzenia lub przedsięwzięcia zwane dalej „Wydarzeniem”, które posiada zasięg lub rangę gminną lub 

organizowane są na terenie w skład którego wchodzi Gmina Hrubieszów, a ich realizacja jest zbieżna  

z zadaniami gminy i służy promocji oraz jej rozwojowi. Patronatem nie mogą być objęte wydarzenia  

o charakterze komercyjnym.  

 

§2. 

Objęcie Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów wymaga opinii komórki właściwej ds. rozwoju gminy na temat 

organizowanego wydarzenia.  

 

§3. 

Objęcie Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub 

organizacyjnego.  

 

§4. 

Wójt Gminy Hrubieszów w związku z objęciem Patronatu może udzielić wsparcia rzeczowego, finansowego lub 

organizacyjnego ze strony Gminy Hrubieszów, jeżeli organizator prośbą tą zawrze we wniosku, o którym mowa 

w § 5. 

 

Rozdział II 

Uprawnienie do wnioskowania o objęcie Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów 

 

§5. 

Z wnioskiem o objęcie wydarzenia Patronatem występuje organizator.  

 

§6. 

Wniosek, o którym mowa w §5. składany jest na formularzu dostępnym na stronie gminy www.hrubieszow-

gmina.pl lub w komórce właściwej ds. rozwoju gminy. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

 

 

§7. 

1.Termin składania wniosku o objęcie Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów nie może być krótszy niż 14 dni 

przed planowaną datą wydarzenia lub ich inauguracji jeżeli mają charakter cykliczny.  

2.Wnioski składane po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.  

3.W uzasadnionym przypadku Wójt Gminy Hrubieszów może uwzględnić wniosek złożony bez zachowania 

terminu o którym mowa w ust. 1.  

 

Rozdział III 

Procedura objęcia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów. 

 

§8. 

Wniosek o objęcie Patronatem Wójta Gminy Hrubieszów należy przesłać na adres siedziby Urzędu Gminy 

Hrubieszów lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu. 

 

§9. 

1.Wniosek, o którym mowa w §8, jest kierowany do komórki właściwej ds. rozwoju gminy celem 

zaopiniowania.  

2. Opinia wydawana jest w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku. Powinna ona 

zawierać informację co do zasadności objęcia wydarzenia patronatem, a w przypadku wystąpienia o wsparcie, 

również co do zasadności jego udzielenia.  

http://www.hrubieszow-gmina.pl/
http://www.hrubieszow-gmina.pl/


 

§10. 

1.Opinia wraz z wnioskiem komórka właściwa ds. rozwoju gminy kieruje do Wójta Gminy Hrubieszów.  

2.Ostateczną decyzję w sprawie objęcia Patronatem oraz ewentualnego udzielenia wsparcia w innej formie 

podejmuje Wójt Gminy Hrubieszów. 

3. O objęciu bądź odmowie objęcia Patronatem a także udzieleniu bądź odmowie udzielenia wsparcia informuje 

się organizatora niezwłocznie po podjęciu decyzji o której mowa w ust. 2, nie później jednak niż przed 

planowanym wydarzeniem. 

 

§11. 

1.Objęcie Patronatem zobowiązuje organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu wydarzenia wraz  

z dokumentacją zdjęciową. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu. 

2.Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 powinno zostać złożone w komórce właściwej ds. rozwoju gminy lub  

w sekretariacie w ciągu 7 dni od dnia zakończenia wydarzenia, bądź w przypadku wydarzeń realizowanych  

w okresie dłuższym niż jeden rok kalendarzowym – raz w roku w terminie do 31 grudnia danego roku.  

 

 

§12. 

 

Organizator wydarzenia objętego Patronatem zobowiązany jest do zawarcia informacji o przyznanym 

wyróżnieniu w materiałach promujących i informujących o wydarzeniu.  

 

§13. 

Niewywiązanie się z zobowiązań o których mowa w §11 i §12 może stanowić podstawę do odmowy 

organizatorowi objęcia Patronatem organizatorowi wydarzenia w przyszłości, przez okres dwóch lat licząc 

początek terminu od dnia, w którym upłyną obowiązek złożenia sprawozdania lub powzięcia przez Wójta Gminy 

Hrubieszów wiedzy o niezamieszczeniu informacji o przyznanym wyróżnieniu w materiałach promujących  

i informujących o wydarzeniu.  

 

Rozdział IV 

Odebranie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Hrubieszów. 

 

§14. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Hrubieszów może cofnąć przyznane uprzednio 

wyróżnienie. O cofnięciu Patronatu organizator jest niezwłocznie poinformowany pisemnie.  

 

§15 

Cofniecie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia. 

 


