ZARZĄDZENIE Nr 33/2010
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA
z dnia 28 stycznia 2010 roku
w sprawie niektórych form wykonywania funkcji reprezentacyjnej przez
Burmistrza Miasta Łowicza
Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80,
poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:
§ 1. Niniejsze zarządzenie określa niektóre formy wykonywania funkcji
reprezentacyjnej przez Burmistrza Miasta, w tym zwłaszcza dotyczące udzielania patronatów
honorowych – zwanych dalej Patronatami oraz udziału w Komitetach Honorowych.
§ 2. 1. Patronat jest wyrazem wyróżnienia podkreślającego szczególny charakter
uroczystości lub imprezy. Patronatami mogą być objęte wydarzenia, które posiadają
szczególną rangę kulturową, społeczną lub promocyjną.
2. Patronat Honorowy (Udział Burmistrza Miasta Łowicza w Komitecie
Honorowym) przyznawany jest imprezom i wydarzeniom o charakterze lokalnym lub
regionalnym, które wpisują się w zadania gminy Miasta Łowicza, ze szczególnym
uwzględnieniem promocji Miasta i tworzenia jego pozytywnego wizerunku.
§ 3.1. Przyjęcie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub
organizacyjnego.
2. Przyznanie Patronatu nie zwalnia organizatora z obowiązku dopełnienia
wszelkich procedur prawem przewidzianych oraz uiszczenia związanych z tym opłat i innych
należności.
§ 4.1. Organizator zwraca się z wnioskiem do Burmistrza Miasta o objęcie
uroczystości lub imprezy Patronatem Honorowym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2. Wniosek o objęcie Patronatem Honorowym (Udział Burmistrza Miasta
Łowicza w Komitecie Honorowym) powinien zawierać:
1) dane dotyczące organizatora, datę i miejsce imprezy,
2) szczegółowy harmonogram (regulamin) przedsięwzięcia,
3) zaplanowane do realizacji cele przedsięwzięcia oraz zasady uczestnictwa,
4) określenie warunków dostępu publiczności do udziału w imprezie (wstęp wolny,
impreza biletowana, tylko za zaproszeniami itd.),
5) informacje o wcześniejszych edycjach imprezy i ich patronach,
6) kontakt do osoby mogącej udzielić wszelkich informacji na temat imprezy.

2. Wniosek może zostać złożony osobiście do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w
Łowiczu, ul. Stary Rynek 1, I piętro pok. nr 7, korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną na
adres: promocja@um.lowicz.pl.
3. Wniosek o objęcie uroczystości lub imprezy Patronatem należy złożyć co
najmniej 30 dni przed jej planowanym terminem.
§ 5.1. Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu lub odmowie
przyznania Honorowego Patronatu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż
7 dni, w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych opinii lub dokonania dodatkowych
ustaleń.
§ 6. 1. Organizator, który uzyskał Patronat zobowiązany jest do umieszczenia na
materiałach związanych z uroczystością lub imprezą informacji o Patronacie Burmistrza
Miasta Łowicza oraz w stosownych miejscach Herbu Miasta Łowicza.
2. W przypadku gdy organizator prowadzi stronę internetową , zobowiązany jest
do zamieszczenia na niej informacji o przyznanym Patronacie oraz odrębnego linku do
portalu www.lowicz.eu.
§ 7. Udzielenie Patronatu zobowiązuje organizatora do przedstawienia Burmistrzowi
Miasta projektu materiałów promocyjnych przed ich rozpowszechnieniem, celem ich
uzgodnienia.
§ 8. Podczas uroczystości lub imprezy organizator ma obowiązek umieścić Herb
Miasta Łowicza albo inny znak informacyjny, w uzgodnionym miejscu oraz informować
uczestników o fakcie objęcia uroczystości lub imprezy Patronatem Burmistrza Miasta
Łowicza.
§ 9. 1. Burmistrz Miasta może w szczególnie uzasadnionych przypadkach postanowić
o cofnięciu Patronatu. Oświadczenie w tym zakresie przekazywane jest niezwłocznie
organizatorowi, za pośrednictwem Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
2. Odebranie Patronatu skutkuje obowiązkiem natychmiastowego zaprzestania
używania wszelkich uprawnień związanych z jego udzieleniem.
§ 10. Zasady dotyczące udzielania Patronatów Honorowych stosuje się odpowiednio
do spraw związanych z udziałem Burmistrza Miasta Łowicza w komitetach honorowych.
§ 11. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji, Kultury,
Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

