
 

UCHWAŁA NR 89/2019 

z dnia 27 maja 2019r. 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego  

 

w sprawie: określenia zasad obejmowania patronatem przez Starostę Strzeleckiego przedsięwzięć 

 

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.)  

Zarząd Powiatu Strzeleckiego  

określa następujące zasady obejmowania patronatem przez Starostę Strzeleckiego przedsięwzięć 

 

 

§ 1. 

1. „Patronat Starosty Strzeleckiego” (zwany dalej „Patronatem”) jest wyróżnieniem 

podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć związanych z bezpośrednią 

promocją, rozwojem i funkcjonowaniem Powiatu Strzeleckiego (zwanego dalej „Powiatem”).  

2. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji Powiatu  

o szczególnym znaczeniu dla Powiatu Strzeleckiego i o randze: 

 

a) międzynarodowej, 

b) regionalnej, 

c) powiatowej, 

 

3. Przedsięwzięcia te niezależnie od rangi ujętej w ust. 1 muszą pełnić funkcje promujące Powiat 

oraz być skierowane do szerokiego grona odbiorców – zwłaszcza mieszkańców Powiatu 

Strzeleckiego. 

4. O patronat w szczególności mogą ubiegać się organizatorzy imprez w niżej wymienionych 

sferach: 

 

a) kultura,  

b) oświata,  

c) sport, 

d) turystyka,  

e) promocja,  

f) ochrona środowiska, 

g) ochrona zdrowia i promocja zdrowego trybu życia, 

h) inicjatywy służące integracji społeczności lokalnej. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach Starosta może objąć patronatem inne przedsięwzięcia niż 

wymienione w ust. 1. 

 

 

 



6. O patronat mogą ubiegać się organizatorzy imprez będący: 

 

a) organizacją pozarządową, 

b) organizacją społeczną, 

c) jednostką pomocniczą jednostek samorządu terytorialnego. 

 

7. Patronatem nie obejmuje się przedsięwzięć organizowanych przez osoby prywatne oraz 

inicjatyw, które mają charakter komercyjny. 

8. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może objąć patronatem inicjatywę komercyjną  

o celu charytatywnym lub służącym dobru publicznemu. 

 

§ 2. 

1. Wniosek o objęcie przez Starostę Strzeleckiego patronatem powinien być złożony co najmniej 

na 21 dni przed terminem realizacji planowanego przedsięwzięcia. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być złożony w formie pisemnej osobiście lub za 

pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:  

 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 

ul. Jordanowska 2  

47-100 Strzelce Opolskie 

 

3. Zarząd Powiatu podejmuje decyzję w sprawie przyznania lub odmowy patronatu, które to 

wydawane jest w formie pisemnej. 

4. W ramach przyznanego patronatu może zostać udzielone wsparcie rzeczowe. Na wsparcie 

rzeczowe przeznacza się środki finansowe w ramach środków na promocję powiatu, których 

wielkość w uchwale budżetowej na dany rok określi Rada Powiatu. 

5. Wsparciem rzeczowym, o którym mowa w ust. 4 nie może być objęty zakup artykułów 

żywnościowych i usług gastronomicznych. 

6. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do: 

 

a) umieszczenia w widocznym miejscu podczas imprezy baneru, balonu lub planszy 

promującej Powiat,  

b) umieszczenia informacji o patronacie we wszystkich formach promocyjnych  

i informacyjnych towarzyszących przedsięwzięciu (banery, komunikaty prasowe, 

plakaty, zaproszenia, itp.) 

c) zamieszczenia relacji z przedsięwzięcia objętego patronatem w bezpłatnym 

dwutygodniku Samorządu Powiatu Strzeleckiego „Powiat Strzelecki”, 

d) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przedsięwzięcia objętego patronatem. 

 

7. Materiały promocyjne powiatu (baner, balon) organizatorowi przedsięwzięcia udostępnia 

Zespół ds. Promocji Powiatu. 

8. Wzór wniosku o objęcie patronatem przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

9. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 8 jest dostępny na stronie internetowej Powiatu 

Strzeleckiego www.powiatstrzelecki.pl (zakładka: Starostwo/Konkursy i Patronaty). 



10. W indywidualnych przypadkach, w zależności od oceny i uzasadnienia, Zarząd Powiatu 

Strzeleckiego może być współorganizatorem danego przedsięwzięcia. 

11. Stanowisko w sprawie, o której mowa w ust. 3 i ust. 10 podejmuje Zarząd Powiatu po 

uprzednim uzyskaniu opinii merytorycznej właściwego wydziału. 

§ 3. 

Obsługę administracyjną spraw związanych z patronatem prowadzi Zespół ds. Promocji Powiatu. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego. 

 

§ 5. 

Traci moc uchwała Nr 609/2010 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 kwietnia 2010r. 

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

§ 7. 

Uchwała została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 2 egz. dla Wydziału 

Organizacyjnego, 1 egz. dla Zespołu ds. Promocji Powiatu. 

 

 

 


