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PREZYDENTA MIAS rł ŚwtoNtcy
z dnia 4.5. łr,nć,/na 20 1 6 roku

w sprawie zasad przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Świdnicy przedsięwzięciom
i imprezom.

Na podstawte: atL. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst j ednohty : Dz. tJ . z 20 I 6 r., poz. 446),

zarządza się, co następuje:

s 1. Patronat Prezydenta Miasta Świdnicy, Zwany dalej ,,Patronatem'' jest wyróżnieniem
honorowym podkreślającym szczegóIny charakter imprezy, nie oznacza deklaracji wsparcia
finansowego i organizacyj nego.

s 2. o Patronat moŻe ubiegać się organizator imprezy lub innego przedsięwzięcia
organizowanejlorganizowanego na terenie Miasta Świdnicy lub Dolnego Śląska.

s 3. 1. Patronat przyznawany jest na wniosek, ktory naIeŻy złoĘć osobiście w Biurze obsługi
Interesanta lJrzędu Miejskiego w Świdnicy, lub przesłać pocztą na adres: IJruąd, Miejs[i
w Świdnicy, Wydział Promocji, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica lub przesiaó drlgą
elektroniczną na email: um@um.swidnica.p1.Wzor wniosku stanowi załączruknr 1 do niniejszego
zarządzenia.
2. w momencie objęcia Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy wnioskodawca
zobowiązanv jest do stosowania logotypu patronackiego stanowiącego załącznik m 2 do
niniej sze go zarządzenia.

$ 4. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku Wydział Promocji, zwany dalej WĘ Zwraca
się o wydanie opinii do merytorycznej komórki Urzędu Miejskiego w sprawie zasadności
przyznania Patronatu danemu przedsięwzięciu. opinta zostaje wydana w ciągu 7 dni roboczych
od dnia otrrymania wniosku z WP. W przypadku zastrzeżen, organizator imprezy
lub przedsięwzięcia moŻe być proszony o złoŻenie dodatkowych wyjaśnień na temat planowanego
wrydarzenia. Po gtrzymaniu opinii, WP kieruje wniosek do Prezydenta Miasta Świdnicy celem
jego rozpatrzęnia.

$ 5. Wniosek składa się nie później niż na 30 dni ptzed planowaną datą organizacji imprezy
lub rozpoczęcia realtzacji przedsięwzięcia. o decyzji o przyznaniu bądź odmowie udzielenia
Patronatu wnioskodawca zostaje poinformowany nie później niż 15 dni od dnia prawidłowo
złożonego wniosku.

$ 6. organizator imprezy lub przedsięwzięciao której/któremu przyznany został Patronat,



zobowiązany jest do poinformowania uczestników o przyznanym wyróżnieniu i umieszczenta
informacji na ten temat we wszystkich materiałach promocyjnych iprzekazach medialnych.

$ 7. organuator imprery lub przedsięwzięcia objętego Patronatem w ciągu 14 dni od jej/jego
zakończenia ma obowiązek złoĘó informację z przebiegu imprezy lub rozpoczęcia rea|lzacji
przedsięwzięcia, zawterającą krótki opis działań promocyjnych wraz z dokumentacją (zĄęcia,
wycinki prasowe itp.).

$ 8. Wydziałem odpowiedzialnym za realtzację zarządzenia jest Wydział Promocji Urzędu
Miejskiego.

$ 9. Wykonanie zaruądzenia powteIza się Zastępcy Ptezydenta Miasta, Szymonowi
Cho.jnowskiemu.

$ 10. Traci moc zarządzenie nr 0050-26912015 Prezydenta Miasta Świdnica z dnia 12 sierpnia
2015 r. w sprawie zasad ptzyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Świdnicy przedsięwzięciom
i imprezom.

$ 11. Zarządzenię wchodziw Życie z dniem podpisania.

otrzymują
1) OK
2) BP
3) WP

Sporządził: Ł Kajrowicą!Ą
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UZASADNIENIE
Do ZARZĄDZENIA NR .ff5.9..: /.4 3/20/6

PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
z dnia /.€.kcł.?/ntła 2016 roku

w sprawie zasad przyznawania Patronatu Prerydenta Miasta Świdnicy przedsięwzięciom
i imprezom.

Ustalenie zasad i procedury udzielania Patronatu Prezydenta Miasta Swidnicy pozwoli

na usprawnienie pracy jednostki i stworzenie przĄrzystej dokumentacji przedsięwzięó objętych

Patronatem. Zarządzenie jest wynikiem zmiat struktury organizacyjnej urzędu.

Sporządził: Ł'Kajr owicz #
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