
 

 
 
Niniejsza karta zawiera opis podstawowej procedury i może nie uwzględniać szczególnych przypadków 
związanych z załatwieniem danej sprawy, wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Treść karty nie może 
być źródłem praw lub obowiązków wnioskodawcy, organu lub osób trzecich. 

Karta usługi Nr 3(1)/RPK 

 
WNIOSEK O OBJĘCIE WYDARZENIA PATRONATEM HONOROWYM  

BURMISTRZA MIĘDZYCHODU 
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 

ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
64-400 MIĘDZYCHÓD 

I. Forma realizacji usługi: 
 osobiście  przez pełnomocnika  listownie  fax  Elektronicznie (e-PUAP) 
 inny: ……………………………………………………… 

II. Podmioty uprawnione do skorzystania z usługi: 
Organizatorzy imprez, zawodów, turniejów itp.  

III. Opis usługi: 
Usługa polega na: 

1. Złożenie wniosku zgodnie z formularzem. 
2. Rozpatrzenie wniosku przez Burmistrza Międzychodu. 
3. Wysłanie odpowiedzi do Wnioskodawcy przez pracownika Referatu Promocji i Kultury. 
IV. Wymagane dokumenty do realizacji usługi: 

Wniosek zgodny z formularzem. 
V. Niezbędne opłaty do uiszczenia: 

Nie dotyczy. 
VI. Termin i sposób realizacji usługi: 

Wniosek należy złożyć co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zostanie pisemnie 
poinformowany o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku.   

VII. Stanowisko odpowiedzialne za realizację usługi: 
Stanowisko ds. promocji i współpracy, Stanowisko ds. promocji 
Referat/komórka odrębna:  Referat Promocji i Kultury 
pokój:  I piętro, pokój 108 telefon bezpośredni 95 748 81 00  

wew. 512,513,514 
adres e-mail: promocja@miedzychod.pl 

VIII. Tryb odwoławczy:  
Nie stosuje się trybu odwoławczego. 

IX. Podstawa prawna realizacji usługi:  
1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; 
2) Zarządzenie Burmistrza  Nr KJ.120.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu 

Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie. 
3) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych (RODO) 

X. Dodatkowe informacje/uwagi: 
Objęcie patronatem honorowym nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego 
dla wnioskodawcy, ani osobistego udziału Burmistrza w imprezie. 
Objęciem patronatem zobowiązuje Wnioskodawcę (organizatora) do przekazania zaproszenie na imprezę, 
zamieszczenia informacji o patronacie honorowym we wszystkich oficjalnych materiałach promocyjnych 
dotyczących tego przedsięwzięcia, a także podczas trwania imprezy umieszczania baneru z informacją o 
patronacie, pobranego z Referatu Promocji i Kultury. 

XI. Formularze i wnioski do usługi: 


