
Uchwala Nr,

Zarządu Powiatu Łowickiego

z dnia

w sprawie Regulaminu przyznawania patronatu honorowego Starosty Łowickiego

Na podstawie art, 4 ust. 1 pkt 21 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814) Zarząd Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uchwała się Regulamin przyznawania patronatu honorowego Starosty 
Łowickiego w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Łowickiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy Członków Zarządu Powiatu:

Krzysztof Figat -  Starosta Łowicki

Grzegorz Bogucki -  Wicestarosta Łowicki

Jacek Chudy -  Członek ZPŁ





Załącznik do uchwały N r.^ /ch^ fiO ^  
Zarządu Powiatu Łowickiego 
z dnia .«8k.S'AMp.V>iC»...... 2016 r.

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Starosty Łowickiego

§ 1. Regulamin określa procedurę i zasady przyznawania patronatu honorowego 
Starosty Łowickiego, zwanego dalej Starostą.

§ 2. 1. Patronat honorowy Starosty jest wyróżnieniem podkreślającym szczególny
charakter przedsięwzięcia.

2. Patronat honorowy Starosty może być przyznany przedsięwzięciu o zasięgu 
gminnym, powiatowym lub wojewódzkim.

3. W uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu 
patronatu honorowego przedsięwzięciu o innym zasięgu niż wymienione w ust. 2.

4. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat honorowy jest 
przyznawany każdorazowo na jedną edycję,

§ 3. 1. O patronat honorowy ubiegać się mogą organizatorzy konkursów wiedzy,
turniejów, przeglądów, wystaw, festiwali oraz imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych 
lub innych, które sprzyjają w szczególności:

1) promocji powiatu,
2) integracji społeczności lokalnej i regionalnych,
3) pobudzaniu aktywności gospodarczej,
4) rozwojowi sportu, turystyki, kultury i sztuki,
5) polityce społecznej,
6) ochronie środowiska,
7) ochronie zdrowia.

2. Przyznanie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji wsparcia 
finansowego lub organizacyjnego.

3. Przyznanie patronatu honorowego może być uzasadnieniem do wydatkowania 
środków finansowych powiatu, w szczególności na zakup upominków (pucharów, statuetek lub 
innych nagród rzeczowych).

§ 4f 1. Z wnioskiem o patronat honorowy Starosty dla danego przedsięwzięcia 
występuje Organizator,

2. Wzór wniosku o patronat honorowy Starosty stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.

3. Wniosek o patronat honorowy Starosty wraz z programem przedsięwzięcia 
należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 
Łowicz lub złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu nie później niż 30 dni 
przed planowaną datą rozpoczęcia przedsięwzięcia.

4. Wnioski składane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę złożenia 
wniosku uznaje się datę doręczenia do kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu.





5. W uzasadnionych przypadkach można rozpatrzyć wniosek złożony po 
przekroczeniu terminu określonego w ust. 3.

6. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania patronatu honorowego 
podejmuje Starosta,

7. Informacja o przyznaniu albo odmowie przyznania patronatu honorowego 
Starosty udzielana jest Organizatorowi w formie pisemnej,

8. Odmowa przyznania patronatu nie wymaga uzasadnienia.

§ 5* W przypadku przyznania patronatu honorowego Starosty Organizator zobowiązany 
jest do złożenia materiału zdjęciowego z przedsięwzięcia wraz z Oświadczeniem stanowiącym 
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia,

§ 6. Organizator przedsięwzięcia, które zostało objęte patronatem honorowym Starosty, 
zobowiązany jest do:

1) poinformowania uczestników przedsięwzięcia o przyznanym wyróżnieniu,
2) umieszczenia podczas przedsięwzięcia banneru oraz roli up -  ów promujących Powiat 

Łowicki (do wypożyczenia w Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 
Łowickiej, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz),

3) umieszczenia herbu Powiatu Łowickiego opatrzonego podpisem Starosta Łowicki we 
wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych (odpowiedni 
materiał graficzny zostanie przesłany pocztą elektroniczną na adres e-mail 
Organizatora podany we wniosku),

4) udostępnienia uczestnikom przedsięwzięcia materiałów promuj ących Powiat Łowicki.

§ 1, Nie wywiązanie się przez Organizatora ze zobowiązań, o których mowa w § 5 
i § 6, stanowić może podstawę do odmowy przyznania patronatu honorowego Starosty 
w przyszłości,

§ 8, 1, W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta może odebrać przyznany
patronat honorowy.

2. Informacja o odebraniu patronatu honorowego Starosty udzielana jest 
Organizatorowi w formie pisemnej.

§ 9. W przypadku odebrania patronatu honorowego Starosty Organizator zobowiązany 
jest do niezwłocznej rezygnacji z używania przyznanego wyróżnienia i do zaprzestania 
wykorzystywania materiałów promujących Powiat Łowicki. .
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Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania 
patronatu honorowego 
Starosty Łowickiego

■
Wniosek o Patronat Honorowy Starosty Łowickiego

Informacja o organizatorze przedsięwzięcia

Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy

Adres korespondencyjny Wnioskodawcy, 
nr telefonu, adres e-mail

Krótka charakterystyka Wnioskodawcy

Informacja o realizowanym przedsięwzięciu

Nazwa wydarzenia

Termin i miejsce

Ce!

Opis zawierający informacje o zasięgu 
terytorialnym, liczbie uczestników 
i cykliczności przedsięwzięcia;

Dostępność przedsięwzięcia dla 
uczestników (wstęp wolny, impreza 
biletowana)

Partnerzy lub współorganizatorzy

Sposób promocji Powiatu Łowickiego

Załącznik: program przedsięwzięcia

o Potwierdzam przyjęcie do wiadomości, że Administratorem danych osobowych uzyskanych w celu realizacji Wniosku o Patronat 
Honorowy jest Starosta Łowicki.

(podpis Wnioskodawcy)





Załącznik nr 2

do Regulaminu przyznawania patronatu 
honorowego Starosty Łowickiego

OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW 
MAJĄTKOWYCH DO ZDJĘĆ

Oświadczam, iż przysługuje mi całość wyłącznych i nieograniczonych czasowo 
autorskich praw majątkowych do zdjęć dokumentujących przedsięwzięcie, nad którym patronat 
honorowy objął Starosta Łowicki.

Oświadczam, iż z chwilą przekazania zdjęć dokumentujących przedsięwzięcie, nad 
którym patronat honorowy objął Starosta Łowicki następuje nieodpłatne przeniesienie na 
Powiat Łowicki całości autorskich praw majątkowych do zdjęć stanowiących utwór 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) bez żadnych ograniczeń.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w szczególności 
na następujących polach eksploatacji: nieograniczone w czasie korzystanie z utworu, w tym 
zamieszczanie w sieci internetowej i publikacjach papierowych; trwałe lub czasowe utrwalanie 
i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, 
niezależnie od formatu, systemu lub standardu, każdą możliwą techniką, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową łub poprzez wprowadzanie 
do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie takich zapisów, 
włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także prawo do korzystania 
z utworu na nowych polach eksploatacji powstałych po złożeniu niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że przekazane zdjęcia nie naruszają praw majątkowych ani osobistych 
osób trzecich.

(podpis)

STAROSTA




