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UCHWAŁA NR 35/177/2011
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego 

dotyczącego ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 

..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), § 2 ust. 2 i § 3 załącznika do uchwały nr XLVII/451/2010 Rady 

Powiatu  Raciborskiego  z dnia  31  sierpnia  2010  r.  w sprawie  określenia  zasad  i trybu  przeprowadzenia 

konsultacji  z Powiatową  Radą  Działalności  Pożytku  Publicznego  w Raciborzu  lub  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których  mowa  w art.  3 ust.3  ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r., Nr 251, poz. 3572) 

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala co następuje : 

§ 1. Przeprowadza  się  konsultacje  projektu  uchwały  Rady  Powiatu  Raciborskiego  w sprawie 
ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia 
w dziedzinie  twórczości  artystycznej  i upowszechniania  kultury,  który  stanowi  załącznik  nr  1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Konsultacje  przeprowadza  się  w formie  pisemnego  wyrażenia  opinii  z wykorzystaniem 
formularza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Opinię, o której mowa w § 2 należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji 
określonego w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wicestaroście Andrzejowi Chroboczkowi. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Radca Prawny 

Barbara Kowalska

Starosta 

Adam Hajduk
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Uzasadnienie

Zgodnie z § 3 załącznika do uchwały Nr XLVII/451/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 

31 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z Powiatową Radą 

Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu  lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o  wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności 

statutowej  organizacji  (Dz. Urz. Woj.  Śl.  z 2010  r.,  Nr  251,  poz.  3572)  Zarząd  Powiatu  podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektów aktów prawa miejscowego. 

W  związku  z powyższym  przekazuje  się  do  konsultacji  projekt  uchwały  Rady  Powiatu 

Raciborskiego  w sprawie  ustanowienia  i przyznawania  dorocznej  Nagrody  Starosty  Raciborskiego 

"Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 

W tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione. 

 

Kierownik Referatu 
Edukacji, Kultury i Sportu 

Danuta Miensopust

Wicestarosta 

Andrzej Chroboczek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/177/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego

Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 35/177/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Formularz wyrażenia opinii

Zalacznik2.pdf




Projekt Strona 1 z 3


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 35/177/2011                         
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                          
z dnia 23 sierpnia 2011r.


UCHWAŁA NR .............................
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO


z dnia ............................. 2011 r.


w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 


..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 


Na  podstawie  art.  4 ust.1  pkt  7,  art.  12  pkt  1 i  pkt  11  ustawy  z dnia  5 czerwca  1998  r.  o samorządzie 


powiatowym  (tekst  jedn. Dz. U.  z 2001  r. Nr  142,  poz.  1592  z późn.  zm.) w związku  z art.  7a  ustawy 


z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. 


z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 


normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) 


RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 


§ 1. 1. Ustanawia  sie  doroczną  Nagrodę  Starosty  Raciborskiego  "Mieszko  AD  ..."  za  osiągnięcia 


w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 


2. Nagrodą, o której mowa w ust.  1,  jest  statuetka  "Mieszko AD  ..." wykonana z brązu, której wzór 


określa  załącznik  nr  1 do  niniejszej  uchwały  wraz  z okolicznościowym  dyplomem  oraz  gratyfikacją 


finansową, przyznawane łącznie. 


3. Szczegółowe zasady,  tryb przyznawania oraz wysokość Nagrody, o której mowa w ust. 1, określa 


regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 


§ 2. Tracą moc: 


1. Uchwała  Nr  XXVI/265/2008  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  23  grudnia  2008  r.  w sprawie 


ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." za osiągnięcia 


w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 
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2. Uchwała Nr XXVII/281/2009 Rady Powiatu Raciborskiego  z dnia  20  stycznia  2009  r. w sprawie 


zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko 


AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 


3. Uchwała  Nr  XLII/408/2010  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  30  marca  2010  r.  w sprawie 


zmiany uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko 


AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 


§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni  od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 


Województwa Śląskiego. 


Radca Prawyn 


Barbara Kowalska 


 


Starosta 


Adam Hajduk
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Uzasadnienie


Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XXVI/265/2008 z dnia 23 grudnia 2008 r. podjęła 


decyzję w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko 


AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Przyjęto wtedy 


zasady,  tryb  i wysokość  nagrody Starosty Raciborskiego  „Mieszko AD …”  . W latach  2009    2010 


podejmowano dwukrotnie uchwały zmieniające w/w uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego: 


1)Uchwałę  Nr  XXVII/281/2009  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z dnia  20  stycznia  2009  r.  w sprawie 


zmiany  uchwały  dot.  ustanowienia  i przyznawania  dorocznej  Nagrody  Starosty  Raciborskiego 


"Mieszko AD ..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 


2)Uchwałę Nr XLII/408/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmiany 


uchwały dot. ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego "Mieszko AD 


..." za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 


Zmiany  w regulaminie  przyznawania  Nagród  Starosty  w dziedzinie  kultury  uzgodnione 


zostały  na  posiedzeniach  Kapituły,  dotyczą  poprawy  jakości,  usprawnienia  prac  Kapituły  oraz 


doprecyzowania poszczególnych kategorii przyznawania Nagród Starosty. 


Z  uwagi  na  kilkukrotne  wprowadzanie  zmian  w regulaminie  przyznawania  dorocznej 


Nagrody Starosty Raciborskiego  "Mieszko AD  ..."  zachodzi  potrzeba przyjęcia  nowego  regulaminu, 


tym samym uchylając podjęte wcześniej Uchwały Rady Pawiatu Raciborskiego. 


W  związku  z powyższym w tym  stanie  faktycznym  i prawnym  podjęcie  niniejszej  uchwały 


jest celowe i uzasadnione. 


 


Kierownik Referatu 
Edukacji, Kultury i Sportu 


Danuta Miensopust


Wicestarosta 


Andrzej Chroboczek







Załączniki binarne


Załącznik nr 1 do Uchwały


Statuetka "Mieszko AD..."


Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2 do Uchwały


Regulamin przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.


Zalacznik2.pdf








Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr  ………………….. 
Rady Powiatu Raciborskiego  
z dnia ……………………  
 



 
Statuetka „Mieszko AD …” 



 



















Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr  ………………….. 
Rady Powiatu Raciborskiego  
z dnia ……………………  
 



 
 



Regulamin przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego  
„Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej  



i upowszechniania kultury. 
 



§ 1 
 



Nagroda Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej i upowszechniania kultury, zwana dalej „Nagrodą”, przyznawana jest corocznie 
osobom fizycznym na podstawie oceny całokształtu działalności lub osiągnięć o istotnym 
znaczeniu dla Powiatu Raciborskiego. 



 
§ 2 



 
Nagroda może być przyznawana w następujących kategoriach: 



1) twórczość literacka, 
2) animacja kulturalna, 
3) twórczość plastyczna, 
4) twórczość estradowa – taniec, 
5) twórczość estradowa – muzyka, 
6) szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury w minionym roku. 



 
§ 3 



 
Starosta, poza kategoriami określonymi w § 2, może przyznać Honorową Nagrodę  
za całokształt dorobku kulturalnego.  
 



§ 4 
 



Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić: 
1) instytucje działające w sferze kultury,  
2) stowarzyszenia, związki twórcze i kulturalne,  
3) organizacje pozarządowe,  
4) Wójtowie, Burmistrzowie Gmin Powiatu Raciborskiego i Prezydent Miasta Racibórz, 
5) pełnoletni mieszkańcy Powiatu Raciborskiego w liczbie co najmniej 30,  
6) Kapituła ds. analizy wniosków o przyznanie Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko 



AD …” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. 
 



§ 5 
 



1. Wnioski o przyznanie Nagrody należy składać do końca grudnia każdego roku w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  



2. O możliwości zgłaszania kandydatur Starosta powiadomi przez ogłoszenie na stronie 
internetowej Powiatu Raciborskiego.  



 











§ 6 
 
1. Wniosek o przyznanie Nagrody powinien w szczególności zawierać: 
1) dane wnioskodawcy,  
2) dane osobowe kandydata i jego adres,  
3) informacje o osiągnięciu bądź osiągnięciach, za które Nagroda ma być przyznana  



wraz z udokumentowaniem (opinie, dyplomy, wycinki prasowe, zdjęcia, katalogi, 
wydawnictwa),  



4) uzasadnienie wniosku zawierające wskazanie ponadlokalnego charakteru osiągnięcia bądź 
osiągnięć,  



5) wyrażenie woli kandydata: 
a) zgoda na kandydowanie do Nagrody,  
b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych,  
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca zobowiązany jest 



do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia.  
 



§ 7 
 
Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 
1) złożenia po terminie,  
2) wycofania przez wnioskodawcę,  
3) rezygnacji z kandydowania do Nagrody,  
4) nie uzupełnienia braków formalnych.  
 



§ 8 
 



1. Wnioski analizuje i spośród kandydatów wyłania nagrodzonych Kapituła, której kadencja 
trwa rok.  



2. Kapituła jest honorowym kolegium, którego członkami są powołani przez Starostę; 
Przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Raciborskiej, 
laureaci dwóch ostatnich edycji, pracownik Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz 
trzy osoby wskazane przez Starostę.  



3. Pracami Kapituły kieruje przewodniczący wskazany przez Starostę.  
4. Członkowie Kapituły swoją funkcję pełnią społecznie.  
5. Po analizie wszystkich wniosków i omówieniu kandydatur Kapituła wybiera maksymalnie 



trzech nominowanych do Nagrody w kategoriach określonych w § 2. 
6. Informację o nominowanych do Nagrody Kapituła przekazuje Staroście  



wraz z protokołem  z posiedzenia podpisanym przez wszystkich członków.  
7. Kapituła może nie przyznać żadnej Nagrody, jeśli uzna, że żadna ze zgłoszonych 



kandydatur nie zasługuje na Nagrodę. Okoliczności uzasadniające nie przyznanie 
Nagrody Kapituła opisuje w protokole przekazanym Staroście.  



8. Ta sama osoba może otrzymać Nagrodę tylko jeden raz, z wyjątkiem sytuacji o której 
mowa w § 3.  



9. Starosta wybiera zwycięzcę poszczególnych kategorii.  
 



 
 
 
 
 











§ 9 
 



1. Maksymalna wysokość przyznawanej Nagrody w kategoriach, o których mowa w § 2 i § 3 
nie może przekroczyć równowartości trzykrotnego najniższego wynagrodzenia za pracę 
pracowników za rok poprzedni.  



2. Środki na Nagrody będą corocznie zapewniane w budżecie Powiatu Raciborskiego.  
 



§ 10 
 



1. Nagrody wręczane będą podczas Gali Kultury Powiatu Raciborskiego, która odbywać się 
będzie w I kwartale każdego roku.  



2. Miejsce Gali, o której mowa w ust. 1, ma charakter przechodni.  
 



§ 11 
 
Czynności organizacyjne związane z przyznaniem Nagrody i organizacją Gali Kultury 
Powiatu Raciborskiego prowadzi Referat Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego 
w Raciborzu.  
 
 
 



 
 



 






















Załącznik nr 2 
do uchwały nr ………………. 
Zarządu Powiatu Raciborskiego  
z dnia 23 sierpnia 2011 r. 


 
FORMULARZ   


 DO WYRAŻENIA  OPINII  W KONSULTACJACH 
 DOTYCZĄCYCH  PROJEKTU  UCHWAŁY  RADY  POWIATU  RACIBORSKIEGO  


W SPRAWIE  USTANOWIENIA  I  PRZYZNAWANIA  DOROCZNEJ NAGRODY  


STAROSTY RACIBORSKIEGO  „MIESZKO  AD …”  ZA  OSIĄGNIĘCIA  W DZIEDZINIE  
TWÓRCZO ŚCI  ARTYSTYCZNEJ  I  UPOWSZECHNIANIA  KULTURY . 


 


1. PODMIOT OPINIUJ ĄCY:  
(nazwa podmiotu, adres siedziby, zasięg działania – organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające  
na terenie powiatu i na rzecz mieszkańców powiatu)  


 


 
2. NUMER WPISU: 


(w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym dla podmiotu opiniującego, data wpisu  
do w/w ewidencji) 


 


 


 


 


 


3. OSOBY STATUTOWO UPOWAŻNIONE DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU 
OPINIUJĄCEGO: 
(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja we władzach podmiotu opiniującego) 


 
 


 


4. OPINIA DOTYCZ ĄCA PRZEDMIOTOWEGO AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO: 
 


 


 


 


.....................................................   ................................................................................. 


(miejscowość, data)            (podpisy osób upoważnionych  do złożenia opinii) 
 
 


 


 


 









