
Regulamin przyznawania Honorowego Patronatu Wójta Gminy Pawłowice i udziału 
w komitetach honorowych  

1.  Honorowy  Patronat  jest  wyróżnieniem  podkreślającym szczególny  charakter  wydarzenia
lub  przedsięwzięcia.  Mogą  być  nim  objęte  wydarzenia  o  szczególnej  randze  kulturowej,
społecznej, promocyjnej, sportowej lub innej, uznane przez Wójta Gminy Pawłowice za ważne.

2.  Organizator  przedsięwzięcia  na  30  dni  przed  wydarzeniem składa  wniosek  o  Honorowy
Patronat,  stanowiący  Załącznik  nr  1  do  niniejszego  Regulaminu  (do  pobrania  ze  strony
www.pawlowice.pl),  adresowany  do  Wójta  Gminy  Pawłowice  w  jeden  z  następujących
sposobów:

a) pocztą na adres:  
Franciszek Dziendziel Wójt Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice 

b) e-mailem na adres: gmina@pawlowice.pl  

c) przekazać w Punkcie Podawczym  Urzędu Gminy Pawłowice (parter) 
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
 
3. Wniosek złożony po terminie może być rozpatrzony tylko w wypadku, gdy cel i znaczenie
przedsięwzięcia  ma  szczególnie  istotne  znaczenie  dla  mieszkańców  gminy  Pawłowice  i  jej
promocji lub wspiera ważne idee społeczne.

4.  Rejestrem honorowych  patronatów Wójta  Gminy  Pawłowice  i  obsługą  pism zajmuje  się
Referat Promocji i Integracji Europejskiej. 

5. Decyzję o przyznaniu patronatu podejmuje osobiście Wójt Gminy Pawłowice.

6. Organizator o decyzji Wójta Gminy zostaje poinformowany pismem dostarczonym pocztą
lub e-mailem na wskazany adres.

7. Odmowa objęcia przedsięwzięcia patronatem nie wymaga podania uzasadnienia.

8.  Objęcie  patronatem  przedsięwzięcia  nie  jest  równoznaczne  ze  wsparciem  finansowym,
rzeczowym  czy  organizacyjnym.  Nie  wymaga  również  osobistego  udziału  Wójta  Gminy
Pawłowice w wydarzeniu.

9. Objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Wójta Gminy Pawłowice nie podlega opłatom.

10. Organizator przedsięwzięcia, które uzyska honorowy patronat wójta zobowiązany jest do:
a)  zamieszczenia  informacji  o  uzyskanym  patronacie  wraz  z  Herbem  Gminy  Pawłowice
(Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) na wszystkich materiałach promocyjnych wydarzenia
oraz w przekazach dla mediów
b) poinformowania uczestników o objęciu wydarzenia Honorowym Patronatem Wójta Gminy
Pawłowice podczas trwania wydarzenia
c)  przekazania  krótkiego  sprawozdania  (np.  fotograficznego)  z  przedsięwzięcia  po  jego
zakończeniu drogą elektroniczną na adres: b.cyganek@pawlowice.pl

W szczególnych przypadkach mogą być wymagane odrębne ustalenia z Referatem Promocji
i Integracji Europejskiej.

11. Jeżeli organizator prowadzi stronę internetową zobowiązany jest do zamieszczenia na niej
informacji o przyznanym patronacie wraz z linkiem do strony www.pawlowice.pl.

12.  W  przypadku  przedsięwzięć  cyklicznych  o  patronat  honorowy  należy  występować
każdorazowo.

mailto:b.cyganek@pawlowice.pl
http://www.pawlowice.pl/


13. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Pawłowice może unieważnić decyzję o objęciu
patronatu, o czym organizator jest poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej. Odebranie
patronatu  skutkuje  obowiązkiem  natychmiastowego  zaprzestania  używania  wszelkich
uprawnień związanych z jego udzieleniem.

14.  Niniejszy regulamin nie  dotyczy  wydarzenia  objętego stałym patronatem Wójta  Gminy
Pawłowice - Biegu Pawłowickiego. 

15.  Informacja  o  przyznaniu  patronatu  jest  zamieszczana  na  stronie  internetowej
www.pawlowice.pl

16.  Zasady  regulaminu  przyznawania  Honorowego  Patronatu  Wójta  Gminy  Pawłowice
stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Wójta w komitetach honorowych.  
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