
Załącznik nr 1 

Zarządzenia nr   34 /2019 

Starosty Kraśnickiego   

z dnia   29.04. 2019 r. 

 

Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego 

 

Rozdział I 

Zasady przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego 

 

§1. Prawo przyznania Patronatu Starosty Kraśnickiego, jako wyróżnień podkreślających szczególny 

charakter imprez lub przedsięwzięć organizowanych na terenie powiatu kraśnickiego przysługuje 

wyłącznie Staroście Kraśnickiemu, zwanemu Starostą. Starosta obejmuje patronatem inicjatywy 

społeczne, wydarzenia z życia szkół i uczelni, konferencje, spotkania, festiwale, koncerty, akcje 

charytatywne oraz inne wydarzenia kulturalne, sportowe i naukowe. 

§2. Kryteria przyznawania wyróżnień: 

1. Patronat Starosty Kraśnickiego może być przyznany imprezom lub przedsięwzięciom, które 

posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne i wydarzeniom 

mającym związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w art. 4 ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), a ich realizacja 

jest zbieżna z celami strategicznymi uchwalonymi w Strategii Rozwoju Powiatu Kraśnickiego. 

2. W uzasadnionych sytuacjach Starosta może zadecydować o przyznaniu Patronatu Honorowego 

Starosty Kraśnickiego imprezom lub przedsięwzięciom, które nie spełniają kryteriów określonych 

w ust. 1. 

§3.  Patronat jest wyróżnieniem honorowym. 

§4. Przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego nie oznacza deklaracji wsparcia 

finansowego lub organizacyjnego. 

§5. Informacja o przyznaniu Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego zamieszczana 

jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w  Kraśniku. 

 

Rozdział II 

Uprawnieni do wnioskowania o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego 

 

§6. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu Starosty Kraśnickiego imprezie lub przedsięwzięciu 

występuje Organizator. 

§7. 1.Wniosek, o którym mowa w § 6, składany jest w postaci formularza dostępnego na stronie 

www.powiatkrasnicki.pl. 

2. Wzór wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Kraśnickiego stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§8. 1. Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Kraśnickiego nie może być 

krótszy niż 2 miesiące przed planowaną datą organizacji imprezy lub przedsięwzięcia. 

2. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

 



3. W uzasadnionych przypadkach Starosta może uwzględnić wnioski złożone po przekroczeniu 

terminu określonego w ust.1. 

Rozdział III 

Procedura przyznawania Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego 

 

§9.  Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego należy przesłać na adres: 

Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik lub złożyć 

w Sekretariacie - pok. 101 Starostwa Powiatowego w Kraśniku. 

§10.  Starosta Kraśnicki po otrzymaniu wniosku zwraca się o wydanie opinii do merytorycznego 

Wydziału Starostwa Powiatowego w Kraśniku, zwanego Wydziałem, w sprawie zasadności 

przyznania Patronatu Starosty Kraśnickiego danej imprezie lub przedsięwzięciu. 

§11. 1. Wydanie opinii następuje w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Po otrzymaniu opinii, wniosek kierowany jest do Starosty, który decyduje o przyznaniu bądź 

odmowie przyznania Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego. 

3. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia 

złożenia wniosku. Decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie ma od niej odwołania. 

§12. 1. Przyznanie Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego stanowi zobowiązanie 

organizatora do złożenia sprawozdania z przebiegu imprezy lub przedsięwzięcia. 

2. Sprawozdanie powinno zostać złożone w Wydziale w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy 

 lub przedsięwzięcia. 

3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

§13. 1. Organizator imprezy lub wydarzenia, którym przyznany został Patronat Honorowy Starosty 

Kraśnickiego, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym patronacie.   

2. W przypadku przyznania Patronatu Honorowego Starosty Kraśnickiego Organizator imprezy 

lub przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia informacji na ten temat we wszystkich 

materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. 

3. Podczas trwania imprezy lub przedsięwzięcia, którym przyznany został Patronat Honorowy 

Starosty Kraśnickiego, Organizator ma obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Starostwa 

Powiatowego w Kraśniku w widocznym miejscu. 

§14. Nie wywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 12 i 13, stanowić może podstawę 

do odmowy przyznania Organizatorowi imprezy lub przedsięwzięcia Patronatu Honorowego 

Starosty Powiatu Kraśnickiego w przyszłości. 

 

 

 

Starosta Kraśnicki 

 

Andrzej Rolla 

 

 


