REGULAMIN OBEJMOWANIA I SPRAWOWANIA PATRONATU
PRZEZ STAROSTĘ SUWALSKIEGO

Rozdział I Zasady przyznawania patronatu Starosty Suwalskiego

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania patronatu przez Starostę
Suwalskiego nad wszelkiego rodzaju przedsięwzięciami (kulturalnymi, sportowymi,
edukacyjnymi, turystycznymi, turniejami, zawodami, wyścigami, konkursami, targami, itp.)
o znaczeniu i zasięgu, powiatowym i ponadpowiatowym zwanymi w treści regulaminu
„przedsięwzięciami”.
§ 2.
1. Starosta Suwalski może objąć patronatem przedsięwzięcie organizowane przede
wszystkim na terenie powiatu suwalskiego, służące wykonywaniu zadań o
charakterze powiatowym oraz realizacji celów strategii rozwoju powiatu i programów
powiatowych, sprzyjające w szczególności:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

szeroko rozumianej promocji powiatu,
integracji społeczności lokalnych i regionalnych,
pobudzaniu aktywności gospodarczej,
rozwojowi sportu, turystyki, kultury,
wspieraniu edukacji,
polityce społecznej,
ochronie środowiska.

2. Patronat jest wyróżnieniem honorowym.
3. Starosta nie obejmuje Patronatu nad przedsięwzięciami czysto komercyjnymi oraz
budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki lub mogących powodować
negatywny wizerunek Powiatu Suwalskiego.
§ 3.
W zakresie sprawowanego patronatu Starosta Suwalski może udzielić wsparcia finansowego,
rzeczowego lub organizacyjnego.

Rozdział II Wnioskowanie o przyznanie Patronatu Starosty
§ 4.
Z wnioskiem o przyznanie patronatu Starosty Suwalskiego w przedsięwzięciu występuje
organizator.

§ 5.
Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie
wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.)
§ 6.
1. Organizatorzy przedsięwzięcia ubiegający się o patronat Starosty Suwalskiego
zobowiązani są do złożenia wniosku o objęcie patronatem stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu.
2. Wniosek o którym mowa w § 4. składany jest w postaci formularza dostępnego na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suwałkach: www.powiat.suwalski.pl
lub w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60,
16-400 Suwałki.
3. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Suwalskiego nie może być
krótszy niż 4 tygodnie przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
4. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski
złożone po przekroczeniu terminu określonego w § 4 pkt. 2.
6. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem przez Starostę Suwalskiego składa się
w Biurze Obsług Klienta Starostwa Powiatowego w Suwałkach, ul. Świerkowa 60,
16-400 Suwałki.
§ 7.
1. Informację o objęciu przedsięwzięcia lub odmowie objęcia patronatem przez
Starostę przekazuje się wnioskodawcom w formie pisemnej.
2. Informacja, o której mowa w pkt.1 nie wymaga uzasadnienia i jest ostateczna.
Rozdział III Procedura patronatu Starosty Suwalskiego
§ 8.
1. Objęcie patronatem Starosty Suwalskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z
obowiązkiem po stronie organizatora, do wizualizacji patronatu poprzez
umieszczenie symboli Powiatu Suwalskiego, oraz informacji o objęciu patronatu
przez Starostę w miejscu przedsięwzięcia oraz materiałach informacyjno promocyjnych np.: plakatach, reklamach, zaproszeniach, itp.
2. Treść i forma wizualizacji patronatu Starosty Suwalskiego podlega konsultacji z
komórką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Suwałkach prowadzącą sprawę.

3. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest dostarczyć informację o
przedsięwzięciu, najpóźniej 3 dni przed jego realizacją, w celu opublikowania jej na
oficjalnej stronie internetowej urzędu.
4. Organizator zobowiązany jest złożyć informację w Starostwie Powiatowym w ciągu 5
dni od zakończenia przedsięwzięcia. W miarę możliwości, do składanej informacji
należy dołączyć dokumentację fotograficzną z przebiegu przedsięwzięcia.
Rozdział IV Odebranie patronatu Starosty Suwalskiego
§ 9.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Suwalski może, w oparciu o opinię
właściwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Suwałkach, odebrać przyznany
uprzednio patronat. O odebraniu patronatu organizator informowany jest niezwłocznie.
§ 10.
Odebranie patronatu Starosty Suwalskiego nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej
rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy.

