
                                                   Zarządzenie Nr 39/2013 
                                             Wójta Gminy Miedziana Góra 
                                              z dnia 05 sierpnia 2013 roku 
  
 
        w sprawie   obejmowania    patronatem  honorowym       niektórych przedsięwzięć, 
przez Wójta Gminy Miedziana Góra. 
 
 
          Na  podstawie   art.   31   ustawy  z   dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2001 roku, Nr 42, poz. 1591, ze zmianami) zarządzam, co następuje: 
 
            
§ 1. Niniejsze zarządzenie określa zasady udzielania patronatu honorowego przez Wójta 
Gminy Miedziana Góra. 
 
§ 2. Patronat jest wyrazem wyróżnienia podkreślającego charakter przedsięwzięcia, które 
posiada szczególną rangę kulturową, społeczną lub promocyjną Gminy Miedziana Góra. 
 
§ 3. Przyznanie patronatu: 
      1) nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego. 
      2) nie zwalnia organizatora z obowiązku dopełnienia wszelkich procedur prawem   
przewidzianych. 
 
§ 4.1. Organizator zwraca się do Wójta Gminy z wnioskiem o objęcie  przedsięwzięcia  
patronatem honorowym na 30 dni przed planowanym terminem. 
 
       2. Wniosek może być złożony osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Miedzianej 
Górze, ul. Urzędnicza 18 , II piętro, pok. Nr 15, drogą pocztową lub elektroniczną na adres: 
sekretariat@miedziana-gora .pl., 
 
§ 5. Organizator otrzyma  pisemną odpowiedź , w terminie 14 dni od daty wpływu  wniosku 
do Urzędu Gminy. 
 
§ 6. Organizator, po uzyskaniu zgody na objęcie  patronatem zobowiązany jest do: 
      1) umieszczenia na materiałach informacyjnych i reklamowych  faktu o patronacie 
honorowym Wójta Gminy    
      2) zamieszczenia na stronie internetowej informacji o przyznanym patronacie oraz 
odrębnego linku do portali www.miedziana-gora.pl , 
      3) opcjonalnie, przekazania do Urzędu Gminy informacji i zdjęć dotyczących 
przedsięwzięcia objętego patronatem Wójta Gminy, w celu publikacji na stronie internetowej 
Gminy i w lokalnej gazetce „ Glos Miedzianej Góry”. 
 
§ 7. Podczas przedsięwzięcia mającego formę uroczystości, imprezy organizator ma 
obowiązek umieścić logo Gminy Miedziana Góra oraz  poinformować uczestników o fakcie 
objęcia patronatem. 
 
§ 8.1. Wójt Gminy może, w szczególnie uzasadnionych  przypadkach postanowić o cofnięciu  
patronatu.  Oświadczenie,   w  tym zakresie  przekazywane  jest  niezwłocznie 
organizatorowi, w formie pisemnej. 



      2. Cofnięcie patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania używania 
wszelkich uprawnień, związanych z jego  udzieleniem. 
 
§ 9. Wzór wniosku o objecie przedsięwzięcia patronatem honorowym Wójta Gminy 
Miedziana Góra, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.  
 
§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy i Kierownikowi referatu 
Funduszy Strukturalnych i Rozwoju Gminy. 
 
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 


