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KARTA INFORMACYJNA 
UDZIAŁ PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO W KOMITECIE HONOROWYM LUB 

OBJĘCIE PRZEZ PREZYDENTA PATRONATU HONOROWEGO 

Komórka odpowiedzialna 
Urząd Miasta Radomska 
Wydział Informacji i Promocji  

Osoba właściwa do załatwienia 
sprawy 

Pracownicy Wydziału Informacji i Promocji 

Podstawa prawna 

a) art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 
b) Zarządzenie Nr 8/2010 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 13 stycznia 2010 roku 
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania patronatu honorowego lub 
uczestnictwa Prezydenta Miasta Radomsko w komitecie honorowym. 

Forma wnoszenia podania Osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną 

Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek 

Formularze do pobrania Wniosek 

Opłaty Nie pobiera się 

Forma i termin załatwienia 
sprawy 

O udziale lub odmowie udziału Prezydenta Miasta Radomsko w komitecie 
honorowym lub objęciu patronatu honorowego Wnioskodawca jest informowany   
w formie pisemnej w terminie 14 dni przed planowanym przedsięwzięciem. 
Informacja ta nie wymaga uzasadnienia. 

Termin składania wniosku 
Wniosek należy złożyd nie później niż 4 tygodnie przed planowanym terminem 
przedsięwzięcia 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje 

Informacje dodatkowe 

a) Prezydent może uczestniczyd w komitetach honorowych lub objąd patronatem 
przedsięwzięcia służące: 
- pobudzaniu aktywności gospodarczej, 
- integracji społeczności lokalnej i ponadlokalnej, 
- rozwojowi i upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki, 
- ochronie dóbr kultury, miejsc pamięci i tradycji, 
- pomocy społecznej i działalności charytatywnej, 
- rozwojowi nauki, edukacji i wychowania, 
- ekologii i ochronie zwierząt, 
- porządkowi i bezpieczeostwu publicznemu oraz przeciwdziałaniu patologiom społecznym, 
- rozwijaniu współpracy międzynarodowej. 
b) Prezydent nie uczestniczy w komitetach honorowych i nie obejmuje patronatu nad 
przedsięwzięciami komercyjnymi oraz budzącymi wątpliwości co do zachowania zasad etyki 
c) Udział Prezydenta w komitecie honorowym lub sprawowanie patronatu honorowego przez 
Prezydenta nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego  
dla Wnioskodawcy 
d) Udział w komitecie honorowym lub sprawowanie patronatu honorowego Prezydenta wiąże 
się z wyrażeniem zgody na użycie logo miasta przez Wnioskodawcę. Wydanie zgody  
na wykorzystanie logo wymaga złożenia odrębnego wniosku.  
e) Obowiązkiem Wnioskodawcy jest poinformowanie mediów o udziale Prezydenta  
w komitecie honorowym lub objęciu patronatu honorowego, zamieszczenie stosownych 
informacji w prasie lub innych publikacjach oraz wizualizacji patronatu honorowego przez 
umieszczenie logo miasta w miejscu realizacji przedsięwzięcia oraz na materiałach 
informacyjno-promocyjnych (plakatach, banerach, zaproszeniach, telebimach, itp.) Treśd  
i forma wizualizacji podlega konsultacji z jednostką organizacyjną d/s Promocji Urzędu Miasta 
Radomska 
f) W przypadku cyklicznych przedsięwzięd patronat honorowy jest przyznawany każdorazowo 
na jedną edycję, 
g) W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. niespełnienie wymagao) Prezydent może 
odebrad przyznane uprzednio wyróżnienie honorowe. 
h) O odebraniu patronatu honorowego lub rezygnacji Prezydenta z udziału w komitecie 
honorowym Wnioskodawca jest informowany niezwłocznie przez jednostkę organizacyjną  
d/s Promocji Urzędu Miasta Radomska w formie pisemnej. 

 


