
Zarządzenie Nr 186/16 

Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski 

z dnia 19 stycznia 2016r. 

 

w sprawie przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta Międzyrzec 

Podlaski 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., 

poz. 1515 z poźn. zm.) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Zarządzenie określa zasady przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Miasta 

Międzyrzec Podlaski imprezom lub wydarzeniom organizowanym szczególnie na terenie 

Miasta Międzyrzec Podlaski. 

§ 2 

1. Patronat Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski, zwany dalej „Patronatem” jest 

wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprezy.  

2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i/lub 

organizacyjnego. 

3. Patronatem mogą być objęte przedsięwzięcia o zasięgu lokalnym, regionalnym, 

ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

4. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Burmistrz Miasta może odmówić objęcia 

przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyn. 

5. Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski nie obejmuje Patronatem przedsięwzięć 

mogących godzić w jego politykę wizerunkową lub interes Miasta. 

§ 3 

1. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu występuje wyłącznie organizator 

przedsięwzięcia. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

3. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.miedzyrzec.pl. 

4. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku należy przesłać na adres Urzędu Miasta 

w Międzyrzecu Podlaskim, ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski lub złożyć 

osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta. 

5. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych wnioski o przyznanie Patronatu 

rozpatrywane są oddzielnie dla każdej edycji. 

6. O decyzji o przyznaniu bądź odmowie objęcia Patronatem wnioskowanego 

wydarzenia wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie. Decyzja nie wymaga 

uzasadnienia i nie przysługuje od niej odwołanie. 

7. Wniosek składa się nie później niż 21 dni przed planowaną datą organizacji 

przedsięwzięcia. 

http://www.miedzyrzec.pl/


8. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może uwzględnić wniosek złożony 

po przekroczeniu terminu określonego w ust. 7. 

§ 4 

1. Organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia informacji o 

Patronacie we wszystkich materiałach informacyjno-promocyjnych i przekazach 

medialnych. 

2. W przypadku przyznania Patronatu, na stronie internetowej Urzędu Miasta 

www.miedzyrzec.pl. zamieszczona zostaje informacja o objęciu przedsięwzięcia 

Patronatem. 

3. Przedsięwzięcie objęte Patronatem jest organizowane przez podmiot wnioskujący, 

wobec czego Burmistrz Miasta nie ponosi odpowiedzialności za jego organizację. 

§ 5 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może odebrać przyznane 

wyróżnienie. O odebraniu Patronatu organizator jest informowany niezwłocznie. 

§ 6 

Odebranie Patronatu nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznej rezygnacji z używania 

wyróżnienia. 

§ 7 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Międzyrzec Podlaski. 

 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Burmistrz Miasta  

                                        /-/ Zbigniew Kot  

http://www.miedzyrzec.pl/

