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Wydział Oświaty, 
Promocji i Spraw 
Społecznych 

Karta 
informacyjna 

OS - AB 

1. Rodzaj załatwianej sprawy PRZYZNAWANIE HONOROWEGO PATRONATU  
STAROSTY JAROCIŃSKIEGO 

2. Podstawa wszczęcia postępowania  Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Starosty 
Jarocińskiego:   
1. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie 

Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo 
Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 10 – 12, 
63 – 200 Jarocin, nie później niż na dwa miesiące 
przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.  

2. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie być 
rozpatrywane. 

3. Brak danych do kontaktu z organizatorem oraz 
terminu planowanego przedsięwzięcia na złożonym 
wniosku skutkuje odstąpieniem od rozpatrywania 
wniosku. 

3. Wymagane dokumenty i druki  Wniosek o przyznanie Honorowego Patronatu Starosty 
Jarocińskiego, sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia 
w terminie 10 dni po jego zakończeniu 

4. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al. Niepodległości 
10-12, 63-200 Jarocin. 
Wnioski o objęcie przedsięwzięcia Patronatem 
wpływające do Starostwa przekazywane są do Wydziału 
Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych. Wydział 
prowadzi ewidencję złożonych wniosków  
i przyznanych Patronatów. 

5. Termin załatwienia sprawy  1. Termin składania wniosków - nie później niż na dwa 
miesiące przed planowaną datą organizacji 
przedsięwzięcia 

2. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest 
nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia 
wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten 
może zostać wydłużony (np. konieczność udzielenia 
dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów 
itp.) 

6. Forma załatwienia sprawy 1. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy 
patronatu podejmuje Starosta Jarociński. 

2. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym.  
3. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia 

Patronatem bez podania przyczyn. Odmowa 
udzielenia przedsięwzięciu Patronatu jest 
ostateczna. 

7. Opłaty  brak 

8. Tryb odwoławczy Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje tryb 
odwoławczy. 

9. Podstawa prawna  Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Jarocińskiego z dnia 
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7.01.2014r wraz z załącznikami: regulaminem i 
wnioskiem 

10. Uwagi  Zarządzenie Starosty, formularz wniosku oraz 
regulamin dostępny jest na stronie internetowej 
Powiatu: http://www.powiat-
jarocinski.pl/Honorowy_Patronat_Starosty.html 
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