
ZARZĄDZENIE NR 37/2011 
Starosty Konińskiego  

 
z dnia 24 sierpnia 2011 r.    

 
 
w sprawie zasad obejmowania Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego  

 
 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

Objęcie Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego dotyczy przedsięwzięć o szczególnej 
randze i znaczeniu dla Powiatu Konińskiego, mających przynajmniej zasięg lokalny,  
w szczególności przyczyniających się do: 
1) promocji powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury, edukacji, turystyki 

oraz sportu, 
2) rozwoju aktywności gospodarczej, 
3) realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, 
4) działań na rzecz ochrony środowiska, 
5) rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej. 

 
§ 2 

 
Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym nie jest równoznaczne z udzieleniem 
wsparcia finansowego przez powiat. 

 
§ 3 

 
1. Patronatem Honorowym nie obejmuje się inicjatyw o charakterze komercyjnym.  
2. W wyjątkowych przypadkach, można objąć Patronatem Honorowym inicjatywę 

komercyjną, jeśli służy ona dobru publicznemu lub ma charakter charytatywny. 
 

§ 4 
 

Patronatem Honorowym nie są obejmowane przedsięwzięcia organizowane przez osoby 
prywatne. 

 
§ 5 

 
W przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym, organizator przedsięwzięcia 
zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania materiałów promocyjnych poprzez 
zamieszczenie herbu Powiatu Konińskiego i informacji, że przedsięwzięcie odbywa się po 
pod Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego. 

 
 
 



§ 6 
 

1. Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Konińskiego 
powinien być złożony wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 3 tygodnie przed 
planowanym rozpoczęciem jego realizacji na adres: Starosta Koniński, Al. 1 Maja 9,  
62-510 Konin. 

2. Wniosek winien zawierać następujące dane: nazwa przedsięwzięcia, data (czas trwania)  
i krótki jego opis, pełna nazwa i dane teleadresowe organizatora oraz uzasadnienie prośby 
objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym. 

 
§ 7 

 
Informacje na temat objęcia Patronatem Honorowym udzielane są przez Wydział Promocji  
i Rozwoju.  
 

§ 8 
 

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Starosty Konińskiego, właściwe wydziały/biura 
Starostwa Powiatowego w Koninie i jednostki organizacyjne Powiatu Konińskiego, 
przygotowują opinię merytoryczną, określającą celowość objęcia przedsięwzięcia Patronatem 
Honorowym. 
 

§ 9 
 

Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatem Honorowym Starosty przekazywane są 
wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia. 
 

§ 10 
 

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym  zamieszczona zostaje na stronie internetowej: 
www.powiat.konin.pl w zakładce „Starostwo Powiatowe w Koninie”. 
 

§ 11 
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji i Rozwoju. 
 

§ 12 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
          Starosta 
         /-/ Małgorzata Waszak 


