
Zarządzenie Nr 35/2020 

Burmistrza Miasta Jasła  

z dnia 25.06.2020 r. 
 

w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym lub udziału Burmistrza Miasta 

Jasła w Komitecie Honorowym 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020 r. 

poz. 713), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zasady obejmowania Patronatem Honorowym lub udziału Burmistrza Miasta Jasła  

w Komitecie Honorowym wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją, 

rozwojem i funkcjonowaniem miasta Jasła, określa Regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

§ 2 

Wzór wniosku o objęcie Patronatem Honorowym lub udziału Burmistrza Miasta Jasła  

w Komitecie Honorowym, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Wzór sprawozdania z przebiegu uroczystości lub wydarzenia, objętego Patronatem 

Honorowym Burmistrza Miasta Jasła, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się Biuru Rzecznika Prasowego w Urzędzie Miasta w Jaśle.  

 

§ 5 

Traci moc zarządzenie Nr III/42/2013 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 6.03.2013 r. w sprawie 

zasad obejmowania Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta Jasła i udziału Burmistrza 

Miasta Jasła w Komitetach Honorowych. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

            

         Ryszard Pabian 

                     /-/ 

               Burmistrz Miasta Jasła  

 

          

  



      Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 35/2020 
               Burmistrza Miasta Jasła  
               z dnia 25.06.2020 r.  

 

 

REGULAMIN OBEJMOWANIA PATRONATEM HONOROWYM LUB 
UCZESTNICTWA BURMISTRZA MIASTA JASŁA W KOMITECIE HONOROWYM 

 
§ 1 

 
Patronat Burmistrza jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter 
wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z promocją, rozwojem  
i funkcjonowaniem miasta Jasła, które mają zasięg, rangę oraz znaczenie międzynarodowe, 
ogólnopolskie, ponadregionalne, regionalne. 
 

§ 2 
 

Burmistrz Miasta Jasła w szczególnych przypadkach może zdecydować o objęciu Patronatem 
Honorowym imprez o zasięgu lokalnym, których realizacja przyczyni się w znaczący sposób do 
promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku miasta lub ma istotne znaczenie dla 
mieszkańców Jasła.  

§ 3 
 

Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym nie wiąże się z udzieleniem wsparcia 
finansowego, rzeczowego, organizacyjnego i medialnego ze strony Urzędu Miasta w Jaśle dla 
organizatora.  

§ 4 
 

O objęcie Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie honorowym Burmistrza Miasta 
Jasła konkretnej uroczystości lub wydarzenia, występuje organizator, składający stosowny 
wniosek, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35/2020 z dnia 25.06.2020 r. 
 

§ 5 
 

1. Wniosek o którym mowa w §4 składany jest w postaci: 

 elektronicznej na adres urząd@um.jaslo.pl,  

 papierowo w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle, 

 listownie na adres Urząd Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.  
2. Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym składa się nie później niż na 30 dni przed 

dniem wydarzenia lub przedsięwzięcia.  
3. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta Jasła może uwzględnić wnioski złożone 

po przekroczeniu terminu określonego w ust. 2. 
 

§ 6  
 

1. Rejestr wniosków o objęcie Patronatem Honorowym przez Burmistrza Miasta Jasła 
prowadzony jest przez Biuro Rzecznika Prasowego.  

mailto:urząd@um.jaslo.pl


2. Burmistrz Miasta Jasła po zapoznaniu się z opinią Biura Rzecznika lub właściwych 
merytorycznie wydziałów, podejmie decyzję w zakresie objęcia lub odmowy uroczystości, 
wydarzenia Patronatem czy uczestnictwa w Komitecie honorowym. 

3. Rozpatrując wniosek ocenia się m.in. czy przedsięwzięcie spełnia wymagania w § 1 
regulaminu, cel przedsięwzięcia uzasadnia zaangażowanie autorytetu Burmistrza Miasta  
w Jaśle,  czy przedsięwzięcie nie jest jawnym lub ukrytym działaniem komercyjnym. 

4. Urząd Miasta w Jaśle/Wydział w tym Biuro Rzecznika Prasowego może zwrócić się do 
wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie niezbędnych 
wyjaśnień.  

5. Informacja o przyznaniu Patronatu, jak również informacja o odebraniu tego wyróżnienia 
zamieszczana jest na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle. 
 

§7 
 

1. Przyznanie Patronatu lub udziału w Komitecie Honorowym stanowi jednocześnie 
zobowiązanie organizatora do poinformowania uczestników i współorganizatorów 
przedsięwzięcia o przyznanym tytule.  

2. Organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do: 

 umieszczenia informacji o objęciu Patronatem honorowym Burmistrza Miasta Jasła 
we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych oraz do 
umieszczenia odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia – herbem Miasta Jasła, 
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami przekazanymi przez Biuro Rzecznika 
Prasowego; 

 przedstawienia projektów graficznych materiałów z zamieszczoną informacją  
o Patronacie przed ich rozpowszechnieniem oraz przesłanie projektu na adres: 
biurorzecznika@um.jaslo.pl.  

 
 § 8 

 
1. Objęcie Patronatem wiąże się z obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania  

z przebiegu wydarzenia lub przedsięwzięcia. Sprawozdanie powinno mieć formę spójnej 
informacji opisowej. 

2. Sprawozdanie powinno zostać złożone w Urzędzie Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, w kancelarii 
urzędu, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia uroczystości czy wydarzenia.  

3. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 35/2020 z dnia 25.06.2020 r.  
 

§ 9 
 

Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w § 7 i § 8 stanowić może podstawę do 
odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu w przyszłości. 

 
§ 10 

 
1. Burmistrz Miasta w Jaśle może odmówić rozpatrywania wniosku ze względu na 

niespełnienie przez organizatora przedsięwzięcia wymogów określonych w niniejszym 
regulaminie. 
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2. Informacja o przyznaniu Patronatu, jak również informacja o odebraniu tego wyróżnienia 
przekazana będzie niezwłocznie wnioskodawcy, pisemnie, bez konieczności podania 
uzasadnienia.  

3. O objęciu (odmowie objęcia) przez Burmistrza Miasta Jasła Patronatu lub udziale (odmowie 
udziału) w Komitecie Honorowym, Wnioskodawca powiadomiony zostanie w formie 
pisemnej w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

4. Odmowa objęcia Patronatu lub udziału Burmistrza Miasta Jasła w Komitecie Honorowym 
jest ostateczna i nie przysługuje Wnioskodawcy tryb odwoławczy.  
 

§ 11  
 
Odebranie Patronatu nakłada na organizatora przedsięwzięcia obowiązek bezzwłocznej 
rezygnacji z używania wyróżnienia. 
 
 
         Ryszard Pabian 

                     /-/ 

               Burmistrz Miasta Jasła  

 
 
 
 

 
 

  



 
 

            Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 35 /2020 

Burmistrza Miasta Jasła  

z dnia 25.06.2020 r.  
 

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM HONOROWYM LUB UDZIAŁ  

W KOMITECIE HONOROWYM BURMISTRZA MIASTA JASŁA 

Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

Forma prawna (organizacja pozarządowa, instytucja publiczna, osoba prywatna itd.) …………….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………….………………………..……………………. 

Telefon: ………………………………………………………………………………………………….……………………..……………………. 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..………………….……. 

Osoba do kontaktu (Imię, nazwisko, nr telefonu) ……………………………………………………………………………….. 

…………….....................................................................................................................................................

Wniosek dotyczy: 

      objęcia Patronatem Honorowym 

      udziału w Komitecie Honorowym  

Nazwa planowanego wydarzenia: ……………………………………………………………………….…………………..……….. 

Termin i czas trwania wydarzenia: ……………………………………………..…………............................……….…..….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Miejsce realizacji wydarzenia: ……………………………………………………………….…………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

Cel wydarzenia, założenia / oczekiwania / rezultaty: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

Opis planowanego wydarzenia wraz z programem: ……………………………………………………………………………. 

................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 



 

Zasięg wydarzenia:  

regionalny 

ponadregionalny 

ogólnopolski 

międzynarodowy 

Charakter wydarzenia: 

promocja Miasta Jasła  

edukacyjny 

kulturalny 

naukowy 

społeczny 

sportowy 

turystyczno-rekreacyjny 

inny: …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Źródło finansowania wydarzenia:  

środki własne 

środki UE 

sponsoring 

inne 

Czy udział w wydarzeniu jest płatny?  

TAK 

NIE 

Czy wnioskodawca planuje osiągnięcie zysku finansowego z przedsięwzięcia: 

TAK     

NIE 

Czy wystąpiono z wnioskiem o objęcie patronatem wydarzenia do innych instytucji?:   

NIE 

TAK (proszę wymienić instytucje) …………………………………………………………………….…………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Partnerzy i / lub współorganizatorzy, patroni honorowi  i medialni: ……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Do wniosku dołączono: 

program przedsięwzięcia 

regulamin przedsięwzięcia 

inne: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Informuję, że zapoznałem/am się z zasadami obejmowania przedsięwzięć patronatem Burmistrza 

Miasta Jasła i w pełni je akceptuję. 

2. Oświadczam, że w związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o charakterze 

promocyjnym konkretnych produktów, usług, firm w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie 

Burmistrza Miasta Jasła lub Urzędu Miasta w Jaśle.  

……..…………………..…………………………….…………. 

(data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

Biuro Rzecznika Prasowego  

 

Data rozpatrzenia wniosku: ………………………………………………………………………………………………. 

Wniosek rozpatrzono: 

pozytywnie 

negatywnie 

Uwagi: ……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

          

        ……………………………………………………. 
                         (data i podpis osoby opiniującej)  

Wyrażam zgodę  / Nie wyrażam zgody 

 

…..…………………..…………………………….…………. 

             (data i podpis Burmistrza) 

  



 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 35/2020 
               Burmistrza Miasta Jasła  
               z dnia 25.06.2020 r.  

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA 
OBJĘTEGO PATRONATEM HONOROWYM BURMISTRZA MIASTA JASŁA 

 
 
  ................................... , ..................  
                                     
 
Imię i nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy/Organizatora:                             
 ........................................................................... .. 
 ........................................................................... .. 
Adres:  ................................................................ .. 
 ........................................................................... .. 
Telefon kontaktowy: .......................................... .. 
e-mail: ................................................................ .. 
 
1.Tytuł przedsięwzięcia: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
2. Termin i miejsce realizacji: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
3. Liczba uczestników: 
 ......................................................................................................................................................  
 
4. Opis przebiegu przedsięwzięcia oraz realizacji głównych celów: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
5. Opis podjętych działań promocyjnych przedsięwzięcia i ich zasięgu: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  



6. Opis realizacji zobowiązań organizatora określonych w §7 Regulaminu Patronatu 
Honorowego Burmistrza Miasta Jasła: 
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
 
7. Załączniki dokumentujące realizację przedsięwzięcia: 
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 
8. Czy planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia? 
 

 Tak 
 
 Nie 

 
 
 

 
 …………………………………………… 
 czytelny podpis organizatora 
  

 

 


