
Zarządzenie Nr 42/2021
                 Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 29.09.2021r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu
                   Wójta Gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 
2021r. poz. 1372 ze zm.) 

zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, 
sportowym, oświatowym, a także przedsięwzięć przyczyniających się do promocji Gminy 
Wierzbinek wprowadza się Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy 
Wierzbinek, który stanowi załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Wierzbinek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



   Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2021
   Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29.09.2021r.

Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Wierzbinek

§ 1. Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy 
       Wierzbinek.
§ 2. 1. Honorowy Patronat Wójta Gminy Wierzbinek jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny
           charakter przedsięwzięcia.
       2. Wyróżnieniem tym obejmowane są wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, 
           sportowym, oświatowym, a także przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji Gminy  
           Wierzbinek
       3. Prawo przyznania patronatu przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Wierzbinek.
       4. Objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wierzbinek: 
            a) nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego,
            b) może być uzasadnieniem do wsparcia organizacyjnego oraz wydatkowania środków
                finansowych Gminy, w szczególności na wykonanie dyplomów, zakup nagród
                rzeczowych, pucharów, statuetek.
§ 3. 1. Z pisemnym wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator 
            przedsięwzięcia. 
       2. Wniosek powinien zawierać:
            a) dane organizatora,
            b) informacje o wydarzeniu: nazwę, czas trwania i miejsce realizacji, charakter, cel i 
                adresatów  przedsięwzięcia,
            c) informację o partnerach lub współorganizatorach.
       3. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin.
       4. Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Wierzbinku, Plac
           Powstańców Styczniowych 110, 62 – 619 Sadlno lub złożyć osobiście w Sekretariacie
           Urzędu Gminy w Wierzbinku nie później niż 21 dni przed planowaną datą organizacji
           przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach Wójt może uwzględnić wniosek złożony po
           tym terminie.
§ 4. 1. Organizator może być zobowiązany do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w
           sprawie planowanego wydarzenia.
       2. Odpowiedź w sprawie przyznania lub odmowy przyznania patronatu, organizator otrzymuje
            nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
       3. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.
§ 5. 1. Organizator, który uzyskał patronat, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o
           tym honorowym wyróżnieniu.
       2. Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego patronatem, organizator zobowiązany jest
           przekazać do Urzędu Gminy w Wierzbinku sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia wraz 
           ze zdjęciami w terminie 30 dni od zakończenia wydarzenia.
       3. Organizator składający wniosek o przyznanie patronatu wyraża zgodę na wykorzystanie
           przez Wójta Gminy Wierzbinek i Urząd Gminy w Wierzbinku w charakterze informacyjno -
           promocyjnym wszelkich materiałów, w tym fotograficznych, związanych z imprezą, na którą
           został przyznany patronat.
§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może, bez podania przyczyny, odebrać
           przyznany wcześniej patronat.
       2. Odebranie patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania
           wszelkich uprawnień związanych z jego udzieleniem.


