
ZARZĄDZENIE NR 145/2018
WÓJTA GMINY LUBACZÓW

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie ustanowienia zasad przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu podkreślenia szczególnego charakteru wydarzeń o charakterze społecznym, kulturalnym, 
sportowym, oświatowym, a także przedsięwzięć przyczyniających się do promocji Gminy Lubaczów 
wprowadza się Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów.

§ 2. Regulamin przyznawania wyróżnienia Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów stanowi 
załącznik nr 1 do  niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wzór wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów stanowi załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Promocji Gminy Lubaczów.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145/2018

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 17 grudnia 2018 r.

Regulamin Przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów

§ 1. Ilekroć w Regulaminie mowa o:

1) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubaczów;

2) Patronacie - należy przez to rozumieć Honorowy Patronat;

3) Wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Wójta Gminy 
Lubaczów;

4) Przedsięwzięciu - należy przez to rozumieć wydarzenie, którego Organizator ubiega się o objęcie 
Honorowym Patronatem

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lubaczów.

§ 2. Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Lubaczów.

§ 3. 1. Honorowy Patronat Wójta jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

2. Wyróżnieniem tym obejmowane są przedsięwzięcia o zasięgu regionalnym i lokalnym, których tematyka 
zbieżna jest z zadaniami Gminy bądź ma istotne znaczenie dla jej promocji.

3. Patronat nie jest przyznawany przedsięwzięciom o charakterze komercyjnym, marketingowym oraz 
budzącym wątpliwości co do zgodności z zasadami etyki.

4. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.

5. Prawo przyznania Patronatu przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Lubaczów.

§ 4. 1. W celu ubiegania się o przyznanie Patronatu należy wypełnić formularz wniosku, którego wzór 
stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dostępny jest na stronie internetowej Urzędu: 
www.lubaczow.com.pl    

2. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych z wnioskiem o Patronat Honorowy należy występować 
każdorazowo.

3. Organizator zobowiązany jest dołączyć do wniosku szczegółowy program przedsięwzięcia lub regulamin 
(załączniki).

4. Wypełniony formularz wniosku wraz załącznikami należy przesłać na adres: Urząd Gminy Lubaczów, 
ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Lubaczów lub przesłać za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@lubaczow.com.pl nie później niż 21 dni przed 
planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wniosek złożony po tym terminie może nie zostać rozpatrzony.

5. Organizator może zostać poproszony o złożenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie planowanego 
przedsięwzięcia.

6. O decyzji organizator powiadamiany jest pisemnie w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony.

§ 5. 1. Organizator przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat, zobowiązany jest do 
poinformowania współorganizatorów i uczestników o przyznanym Patronacie.

2. Organizator wydarzenia, które zostało objęte Patronatem zobowiązany jest do odpowiedniego 
oznakowania materiałów promocyjnych (zaproszenia, plakaty, ulotki i in.) poprzez zamieszczenie: herbu 
Gminy Lubaczów oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy 
Lubaczów.
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3. Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem wnioskodawca zobowiązany jest 
przekazać do Urzędu Gminy Lubaczów bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
urzad@lubaczow.com.pl sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia wraz ze zdjęciami.

§ 6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt może, bez podania przyczyny odebrać przyznany 
uprzednio Patronat. O tym fakcie organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organizator zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania 
posługiwania się Patronatem.

 

Wójt Gminy Lubaczów

Wiesław Kapel
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Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu  
Wójta Gminy Lubaczów 

 

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

 

I. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 

Nazwa: 

Adres: 

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

Typ organizatora: 
□ administracja publiczna          □ organizacja społeczna           □ osoba prywatna 

Strona www: 

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu: 

Stanowisko: 

Telefon: 

Email: 

  

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/2018

Wójta Gminy Lubaczów

z dnia 17 grudnia 2018 r.
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II. INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 

Nazwa: 

Termin i miejsce realizacji: 

Charakter przedsięwzięcia: 
□ edukacyjny     
□ kulturalny           
□ turystyczny 
□ naukowy          
□ ekonomiczny 
□ społeczny        
□ sportowy            
□ patriotyczny 
□ inny (proszę wpisać) ……………………………………………….. 
 
Cel przedsięwzięcia : 

Zasięg terytorialny przedsięwzięcia: 
□ ogólnopolski     □ regionalny    □ lokalny 

Grupa/y odbiorców, do których skierowany jest przedsięwzięcie: 

Przewidywana liczba uczestników: 

Czy przedsięwzięcie ma charakter cykliczny? 
□ tak                    □ nie 

Jeśli przedsięwzięcie ma charakter cykliczny – (proszę napisać po raz który jest 
organizowane).  

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z organizacji 
przedsięwzięcia? ( jeśli tak, to proszę podać cel przeznaczenia środków finansowych) 
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Źródła finansowania przedsięwzięcia: 
□środki własne 
□środki UE 
□sponsoring 
□ inne:................................................................................................ 

Partnerzy lub współorganizatorzy przedsięwzięcia: 

Czy wnioskowano o objecie Patronatem do innych instytucji? (jeśli tak, należy 
wymienić te instytucje)  
□tak 
□nie 
........................................................................................................................................ 

Do wniosku dołączono: 
 
□program przedsięwzięcia               □regulamin przedsięwzięcia 

 

Oświadczenie: „Oświadczam, że planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru 
komercyjno-marketingowego lub lobbingowego”. Informuję, że zapoznałem/am się 
z treścią Regulaminu  przyznawania  Honorowego Patronatu  Wójta Gminy Lubaczów. 
 

..................................                                                                        ................................... 
     miejsce i data                                                                                                                               podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Wypełnia Urząd Gminy Lubaczów: 

Wniosek rozpatrzono: 
 
□ pozytywnie 
□ negatywnie 

 
.................................................................. 

Data i podpis Wójta Gminy Lubaczów 
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