Załącznik do Zarządzenia nr 21 /2017
Starosty Lubelskiego
z dnia 13 marca 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WYRÓśNIENIA „HONOROWY PATRONAT
STAROSTY LUBELSKIEGO”

ROZDZIAŁ 1

Zasady przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Lubelskiego

§1
1.

Honorowy Patronat Starosty Lubelskiego – zwany dalej „Patronatem” - jest wyróŜnieniem
honorowym, które moŜe być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu
międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie
Powiatu Lubelskiego, których realizacja przyczynia się do promocji i kształtowania
pozytywnego wizerunku Powiatu Lubelskiego lub ma istotne znaczenie dla mieszkańców
Powiatu Lubelskiego.

2.

Starosta Lubelski moŜe zdecydować o przyznaniu Patronatu przedsięwzięciom organizowanym
poza granicami Powiatu Lubelskiego, jeśli ich realizacja przyczynia się do promocji Powiatu
Lubelskiego.

3.

Prawo przyznania Patronatu jako wyróŜnienia podkreślającego szczególny charakter
przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje wyłącznie Staroście Lubelskiemu.

§2
Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

ROZDZIAŁ 2

Procedura przyznawania Patronatu

§3
1.

O objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje organizator przedsięwzięcia, kierując do
Starosty Lubelskiego pisemny wniosek o przyznaniu Honorowego Patronatu starosty
Lubelskiego, na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego jak
równieŜ dostępnym w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie.

2.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat naleŜy ubiegać się kaŜdorazowo przy
organizacji danej edycji przedsięwzięcia.
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3.

Wniosek, o którym mowa moŜe być złoŜony w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego
w Lublinie lub przesłany pocztą na adres starostwa Powiatowego w Lublinie.

4.

Termin składania wniosku nie moŜe być krótszy niŜ 30 dni przed planowanym
przedsięwzięciem.

4.

Wnioski złoŜone po terminie wskazanym w ust. 4 nie będą rozpatrywane.

5.

W uzasadnionych przypadkach Starosta Lubelski moŜe uwzględnić wnioski złoŜone po terminie.
§4

1.

Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Wydział Organizacyjny lub właściwy merytorycznie
wydział w zakresie zasadności przyznania Patronatu.

2.

Wydział Organizacyjny moŜe zasięgnąć opinii właściwego merytorycznie wydziału w zakresie
zasadności przyznania Patronatu.

3.

Wydział Organizacyjny moŜe zwrócić się do organizatora przedsięwzięcia z prośbą o
przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenia wyjaśnień.

§5

Zaopiniowany wniosek kierowany jest do Starosty Lubelskiego.
§6
1. O przyznaniu Patronatu Wydział Organizacyjny starostwa Powiatowego w Lublinie
niezwłocznie informuje organizatora przedsięwzięcia.
2. Organizator przedsięwzięcia moŜe posługiwać się informacją o objęciu przedsięwzięcia
Patronatem dopiero po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Starosty Lubelskiego.
§7
W przypadku odmowy przyznania Patronatu organizator przedsięwzięcia powiadamiany jest w ciągu 30
dni od dnia złoŜenia wniosku.
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ROZDZIAŁ 3

Obowiązki Organizatora przedsięwzięcia objętego Patronatem

§8
1. Ubieganie się o objęcie przedsięwzięcia Patronatem jest równoznaczne z przyjęciem przez
organizatora przedsięwzięcia zobowiązań określonych w ust. 2, w przypadku uzyskania Patronatu.
2. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
a) poinformowaniu uczestników i współorganizatorów o przyznanym wyróŜnieniu;
b) umieszczenia informacji o Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych,
reklamowych i informacyjnych;
c) ekspozycji znaków promocyjnych Starostwa Powiatowego w Lublinie w widocznym
miejscu podczas trwania przedsięwzięcia;
d) złoŜenia w terminie 14 dni od zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z
realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem, zgodnie z wzorem formularza
udostępnionym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lublinie i w Punkcie
Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie.
§9
Niewywiązanie się z zobowiązań, o których mowa w § 8 ust. 2 stanowić moŜe podstawę do odmowy
przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości.

ROZDZIAŁ 4

Odebranie Patronatu Starosty Lubelskiego

§ 10

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Lubelski moŜe odebrać przyznane uprzednio
wyróŜnienie. O odebraniu Patronatu organizator przedsięwzięcia jest informowany niezwłocznie.

§ 11
Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z
uŜywania wyróŜnienia.
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