ZARZĄDZENIE Nr 4/VIII/2019
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
z dnia 04 stycznia 2019 r.

w sprawie: Zmiany Zarządzenia Nr 123/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 18 lipca 2016 r.
w sprawie zasad przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Milanówka

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
994) zarządzam, co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 123/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zasad
przyznawania Patronatu Burmistrza Miasta Milanówka zmienia się Załącznik nr 1 (druk wniosku)
zgodnie z Załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§2
Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Piotr Remiszewski

Przyg.: Anna Jajszczyk

Załącznik nr 1
do Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego
Milanówek, dnia .............................................

WNIOSEK O PRZYZNANIE HONOROWEGO PATRONATU
BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA
Organizator

Adres do korespondencji

Nazwa przedsięwzięcia
Miejsce i termin przedsięwzięcia

Opis przedsięwzięcia

Cel przedsięwzięcia

Zasięg terytorialny
przedsięwzięcia

regionalny
lokalny

Potencjalni odbiorcy, do których
kierowane jest przedsięwzięcie
(grupa docelowa)

do 100 osób
Przewidywana liczba uczestników

od 100 do 500 osób
ponad 500 osób

Czy przedsięwzięcie jest
organizowane cyklicznie?
Jeżeli tak, to od kiedy?
Jeżeli przedsięwzięcie jest
cykliczne, jakimi patronatami
były objęte poprzednie edycje?

TAK

NIE

Od …....................................................................

Planowane przedsięwzięcie będzie
objęte innymi honorowymi
patronatami:
Czy są przewidziane opłaty
związane z uczestnictwem
w przedsięwzięciu?
(bilety, opłaty za powierzchnię
wystawienniczą itp.)
Czy przedsięwzięcie jest
dofinansowywane z budżetu
Miasta Milanówka?
Czy potrzebna będzie zgoda na
wykorzystanie herbu Miasta
zgodnie z Uchwałą Nr 148/XV/12
Rady Miasta Milanówka z dnia 06
marca 2012 r.

Jakie są inne potrzeby
organizatora w związku
z podejmowaną inicjatywą?
(rodzaj i ilość)

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Wysokość opłat …........................................................

Nagrody rzeczowe ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………… ..
Dyplomy …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Statuetki, puchary………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Inne ...............................................................................................................................................

Czy konieczna jest obecność
Burmistrza?
Program przedsięwzięcia
Załączniki

Pismo przewodnie
Inne ..............................................................................................

Osoba odpowiedzialna za kontakt
z Urzędem Miasta Milanówka
Telefon i e-mail osoby
odpowiedzialnej

Wnioskodawca zobowiązuje się, iż w przypadku otrzymania patronatu Burmistrza Miasta Milanówka sprawozdanie z przedsięwzięcia
zostanie złożone nie później niż 14 dni od daty jego zakończenia

Objęcie honorowym patronatem nie oznacza deklaracji
wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.

........................................... .................................................................................
Pieczęć firmowa

..........................................
Data

Podpis osoby reprezentującej wnioskodawcę

