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woj.kujawsko-pomorskie ZARZĄDZENIE NR39/2019
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia imprezom i wydarzeniom

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt18 w związkuz art. 31 ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019., poz. 506.) zarządzam,co następuje

$1
Wprowadzam zasady przyznawania Patronatu określone Regulaminem przyznawania
Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia stanowiącym załącznik do niniejszego
zarządzenia.

82
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego.

83
Traci moc Zarządzenie nr 8/2019 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 stycznia
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia imprezom i wydarzeniom organizowanym na terenie miasta Golubia-Dobrzynia i na
rzecz mieszkańców miasta Golubia-Dobrzynia.

84
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

TRZ

Mariusz Piątkotvski

Sporządził Referent W.O.: Alicja Serwus, /,
Zatwierdził Kierownik W.O.: Przemysł Kuczko



Rozdział 2
Procedura przyznawania Patronatu

$ 6

1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu imprezie występuje główny organizator, składając
stosowny wniosek, którego wzórstanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Wniosek, o którym mowawust. 1 składanyjest w postaci formularza dostępnego na
stronie internetowej : www.golub-dobrzyn.pl oraz w Biurze Informacji i Promocji Urzędu
Miasta w Golubiu-Dobrzyniu (pok. nr 10,I piętro budynku).

87
1. Wniosek o przyznanie Patronatu należy złożyć na co najmniej 14 dni przed planowanym

terminem imprezy.
2. Wniosek złożony po terminie określonym w ust. 1 nie będzie rozpatrywany.
3. W uzasadnionych przydatkach Burmistrz może uwzględnić wniosek złożony po

przekroczeniu terminu określonego w ust. I.

$8
. Wniosek należy złożyć do Biura Podawczego Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia, bądź
przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia.
W przypadku imprez cyklicznych wniosek o przyznanie Patronatu należy składać
każdorazowo.

89
. Przyznanie Patronatu odbywasię w oparciu o opinię merytoryczną Biura Informacji i Promocji
w sprawie zasadności przyznania Patronatu danej imprezie.
Organizator może być zobowiązany do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w
sprawie planowanej imprezy.
O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Burmistrz informuje organizatora nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa przyznania przez Burmistrza Patronatu nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
Organizatorowinie przysługuje tryb odwoławczy.

$ 10

Wnioskodawca, który otrzyma zgodę na objęcie patronatem imprezy zobowiązuje się do umieszczenia
Herbu Miasta Golubia-Dobrzynia opatrzonego opisem „Patronat Burmistrza Miasta Golubia-
Dobrzynia”, a w przypadku przyznania wsparcia finansowego także informacji, iż impreza
współfinansowana jest ze środków Gminy Miasta Golubia-Dobrzynia.

811
1. Przyznanie Patronatu stanowi zobowiązanie organizatora do złożenia sprawozdania z

przebiegu imprezy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.



Załącznik do Zarządzenia nr 39/2019
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 29 marca 2019r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA PATRONATU BURMISTRZA MIASTA

1.

2.

b
2)
3)
4)

GOLUBIA-DOBRZYNIA

Rozdział 1

Zasady przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

81
Regulamin określa zasady przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia
wydarzeniom i imprezom organizowanym na terenie Miasta Golubia-Dobrzynia.
Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
Patronat — Patronat Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,
Burmistrz — Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia,
Urząd — Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia,
Impreza — impreza lub wydarzenia, którego organizator ubiegasię o przyznanie Patronatu.

82
Patronat Burmistrza może być przyznany imprezom, które mają zasięg, rangę i znaczenie
lokalne lub ponadlokalneoraz istotne i pozytywne znaczenie dla promocji miasta i są zgodne z
art.7 ustawy o samorządzie gminny z dnia 8 marca 1990r.

83
Patronat jest tytułem honorowym, który nie musi oznaczać deklaracji wsparcia finansowego
ani organizacyjnego.

84
Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych Gminy
Miasta Golubia-Dobrzynia, w szczególności na zakup upominków, pucharów, statuetek lub
innych nagród rzeczowych.

$5
Patronat nie może zostać przyznany imprezom o charakterze komercyjnym i marketingowym,
a fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych i
marketingowych.



2. Sprawozdanie należy złożyć w ciągu 14 dni od zakończenia imprezy do Urzędu Miasta
Golubia-Dobrzynia.

$12
Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w $ 5 i $ 6 stanowić może podstawę do
odmowy przyznania organizatorowi imprezy Patronatu w przyszłości.

Rozdział 3
Odebranie Patronatu Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

$ 13

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia może odebrać
przyznany uprzednio patronat. O odebraniu Patronatu organizatorjest informowany niezwłocznie.

$ 14

Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania
przyznanego wyróżnienia.


