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Regulamin przyznawania Patronatu  

Burmistrza Miasta Bartoszyce  

  

Rozdział I. Zasady przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce  

§ 1.  

Prawo przyznania patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce, jako tytułu honorowego, 

przysługuje wyłącznie Burmistrzowi Miasta Bartoszyce.  

§ 2.  

1. Patronat Burmistrza Miasta Bartoszyce przyznawany jest w celu podkreślenia rangi   

i szczególnego charakteru wydarzeń, imprez a także innych działań, przyczyniających 

się do budowania pozytywnego wizerunku Miasta Bartoszyce.  

  

2. Burmistrz nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami czysto komercyjnymi.  

§ 3.  

Procedura przyznania Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce, prowadzona jest w Wydziale  

Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bartoszyce i odbywa się w oparciu  o opinię merytoryczną 

właściwego Kierownika Wydziału Urzędu Miasta Bartoszyce. Niniejszy Regulamin 

przyznawania patronatu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia w sprawie przyznawania 

Patronatu, wniosek o przyznanie patronatu stanowi załącznik nr 2, formularz z informacją  

z przebiegu wydarzenia nad którym został objęty patronat, stanowi załącznik nr 3.   

§ 4.  

 Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.  

§ 5.  

Informacja o przyznaniu Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce zamieszczona jest na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Bartoszyce.   

Rozdział II. Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Burmistrza 
Miasta Bartoszyce  

§ 6.  

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Burmistrza Bartoszyc występuje Organizator.   
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§ 7.  

Wniosek składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie Urzędu Miasta Bartoszyce: 

www.bartoszyce.pl, w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Bartoszyce,  ul. Boh. Monte Cassino 

1 pok. nr 15.   

§8.  

1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce  

nie może być krótszy niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji imprezy, 

wydarzenia.  

2. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może uwzględnić wnioski złożone  

po przekroczeniu terminu.   

  

Rozdział III. Procedura Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce  

§ 9.  

1. Złożony wniosek o przyznanie patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce, jest  kierowany   

do Kierownika Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bartoszyce, w celu wszczęcia 

dalszego postępowania i wydania opinii merytorycznej w sprawie zasadności przyznania 

Patronatu.  

2. Wydanie opinii następuje w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku.   

§ 10.  

1. Po otrzymaniu opinii właściwego Kierownika,  wniosek kierowany jest do Burmistrza Miasta 

Bartoszyce.  

2. O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu Wnioskodawca informowany jest w ciągu 

7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.  

3. Odmowa przyznania Patronatu nie wymaga uzasadnienia.   

§11.  

1. Przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce stanowi zobowiązanie Organizatora 

do złożenia informacji.  

2. Organizator zobowiązany jest złożyć informację w formie pisemnej i elektronicznej  wraz 

ze zdjęciami z przebiegu imprezy lub wydarzenia  w Sekretariacie Urzędu Miasta w ciągu 

5 dni roboczych od zakończenia imprezy lub wydarzenia.  

3. Wzór formularza do złożenia informacji dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Bartoszyce 

www.bartoszyce.pl lub w Pokoju Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Bartoszyce   

ul. Boh. Monte Cassino 1 pok. Nr 15.     

http://www.bartoszyce.pl/
http://www.bartoszyce.pl/
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§ 12.  

Ewidencję złożonych wniosków o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce    

i informacji z imprez lub wydarzeń objętych Patronatem prowadzi Wydział Kultury i Sportu 

Urzędu Miasta Bartoszyce.  

§ 13.  

1. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym został objęty Patronat Burmistrza 

zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu.  

2. Organizator imprezy lub wydarzenia, które zostały objęte Patronatem Burmistrza  

zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich materiałach 

promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.  

3. Podczas trwania imprezy lub wydarzenia, które zostały objęte Patronatem Burmistrza 

Miasta Bartoszyce, organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Miasta 

Bartoszyce w widocznym miejscu.   

§ 14.  

Nie wywiązanie się ze zobowiązań zawartych w § 12 i 13 stanowić może podstawę do odmowy 

przyznania organizatorowi imprezy lub wydarzenia Patronatu Burmistrza w przyszłości.   

  

Rozdział IV. Odebranie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce  

§ 15.  

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Bartoszyc może w oparciu o opinię 

właściwego Kierownika Urzędu Miasta odebrać przyznane uprzednio wyróżnienie.   

O odebraniu Patronatu organizator informowany jest pisemnie i  niezwłocznie.   

§ 16.  

Odebranie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce nakłada na organizatora obowiązek 

bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia.   


