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Uchwała Nr 609/2010 

Zarządu Powiatu Strzeleckiego 
z dnia 7 kwietnia 2010 r.  

 
 
 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego określa następujące zasady obejmowania patronatem przez 
Starostę Strzeleckiego przedsięwzięć 
 
 

§ 1 
 

1. Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji 
powiatu o randze:  

a) międzynarodowej, 
b) regionalnej, 
c) powiatowej, 
d)   lokalnej. 

 
 

2. 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. 

  
3. O patronat mogą ubiegać się organizatorzy imprez  

o charakterze kulturowym, oświatowym, sportowym lub promocyjnym, będący: 
- organizacją pozarządową, 
- organizacją społeczną,  
- jednostką pomocniczą jednostek samorządu terytorialnego. 

 
4. Wniosek o objęcie przez Starostę Strzeleckiego patronatem powinien  

być złożony co najmniej na 21 dni przed terminem realizacji planowanego 
przedsięwzięcia. 

 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien być złożony do Starostwa 

Powiatowego w Strzelcach Opolskich.  
 

 
6. Zarząd Powiatu podejmuje stanowisko w sprawie przyznania lub odmowy 

patronatu, które to wydawane jest w formie pisemnej.  
 

7. 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. 
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8. Wsparciem rzeczowym, o którym mowa w ust.7 nie może być objęty zakup 

artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych.  
 

9. Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem przez Starostę Strzeleckiego 
zobowiązany jest do:  

a) umieszczenia podczas imprezy baneru, balonu lub planszy promującej 
Powiat Strzelecki,  

b) zamieszczenia relacji z przedsięwzięcia objętego patronatem  
w bezpłatnym dwutygodniku  Samorządu Powiatu Strzeleckiego „Powiat 
Strzelecki”, 

c) sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przedsięwzięcia objętego 
patronatem. 

 
10. Materiały promocyjne powiatu udostępnia organizatorowi przedsięwzięcia 

Starostwo Powiatowe. 
 

11. Wzór wniosku o objęcie patronatem przez Starostę Strzeleckiego 
przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
12. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 11 jest dostępny na stronie internetowej 

starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

13. W indywidualnych przypadkach, w zależności od oceny i uzasadnienia, Zarząd 
Powiatu Strzeleckiego może być współorganizatorem danego przedsięwzięcia.  

 
14. Stanowisko w sprawie, o której mowa w ust. 6 i  ust. 13  podejmuje Zarząd 

Powiatu po uprzednim uzyskaniu opinii merytorycznej właściwego wydziału. 
 

§ 2 
 

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

§ 3 
  

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu Strzeleckiego. 
 
 

§ 4 
 

Traci moc uchwała Nr 588/2010 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego  
2010 r. 
 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


