
 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 

 

 

REFERAT  

PROMOCJI  

I ROZWOJU 

POWIATU 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

PRZYZNANIE PATRONATU STAROSTY RACIBORSKIEGO 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 Zarządzenie Nr 115/2012 Starosty Raciborskiego z dnia 10 września 2012 r.  

w sprawie Regulaminu przyznawania Patronatu Starosty Raciborskiego. 

 
III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta. 

tel. (32) 45 97 300, fax: (32) 41 58 736 

e-mail: bok@powiatraciborski.pl,  starosta@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania:   

Poniedziałek, środa, czwartek    od 7.30 do 15.30  

wtorek                                         od 7.30 do 17.00  

piątek                                          od 7.30 do 14.00 

 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

 Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Starosty Raciborskiego nie może 

być krótszy niż 10 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.  

 O przyznaniu lub odmowie przyznania Patronatu wnioskodawca informowany jest 

pisemnie w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku.  

 
V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 

Wniosek o przyznanie Patronatu Starosty Raciborskiego powinien zawierać: 

 dane organizatora przedsięwzięcia, 

 krótki opis przedsięwzięcia, 

 podpis i pieczęć wnioskodawcy. 

 

 
VI.  OPŁATY 

 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Wg załączonego wzoru. 
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VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

Nie podlega odwołaniu. 

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

 Odmowa przyznania Patronatu Starosty Raciborskiego nie wymaga uzasadnienia. 

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem ma obowiązek umieszczenia 

właściwego znaku graficznego, jak również informacji na ten temat we wszystkich 

materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych zgodnie z otrzymanymi 

wskazówkami i wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej 

www.bip.powiatraciborski.pl zakładka Załatwiane sprawy – Użycie herbu i flagi  

oraz logo powiatu.  

 Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem ma obowiązek zadbać  

o wzmiankowanie faktu otrzymania przyznanego Patronatu w przekazach 

medialnych dotyczących przedsięwzięcia.  

 Organizator przedsięwzięcia, objętego patronatem ma obowiązek zamieszczenia 

informacji o przedsięwzięciu w kalendarium wydarzeń dostępnym na oficjalnym 

serwisie internetowym www.powiatraciborski.pl przynajmniej na 4 dni przed jego 

planowanym terminem.  

 Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został Patronat, organizator ma 

obowiązek umieszczenia znaków promocyjnych Powiatu Raciborskiego  

w widocznym miejscu zgodnie z otrzymanymi wskazówkami.  

 Niewywiązanie się ze zobowiązań może stanowić podstawę do odmowy przyznania 

organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty Raciborskiego w przyszłości. 

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Starosta Raciborski może odebrać 

przyznany uprzednio Patronat. O odebraniu Patronatu organizator informowany jest 

niezwłocznie. 

 Odebranie Patronatu Starosty Raciborskiego nakłada na organizatora obowiązek 

bezzwłocznej rezygnacji z używania wyróżnienia przyznanego wnioskodawcy. 

Data: 06.10.2016 r. Opracował: Szymon Kura 

Data: 06.10.2016 r. Zatwierdziła: Karolina Kunicka 
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