
UCHWAŁA NR 44/188/2015
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 
ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie 

kultury

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), oraz § 3, § 4 pkt.2 i § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego 
z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych 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 2012 r., poz. 2488)

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 ...” w dziedzinie kultury.

§ 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 Markowi Kurpisowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

RADCA PRAWNY

Michał Gebel

STAROSTA

Ryszard Winiarski

Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z § 5 uchwały Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
określenia szczegółowych 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 2012 r., poz. 
2488) 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 ...” 
w dziedzinie kultury.

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

 

wz. Kierownika

Ewa Bohr-Cyfka

WICESTAROSTA

Marek Kurpis
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Załącznik nr 1                                                                
do Uchwały Nr 44/188/2015                                                    
Zarządu Powiatu Raciborskiego                                                             
z dnia 29 września 2015 r.

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

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie ustanowienia i przyznawania
dorocznej  Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) w związku z art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 
2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. 
Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz po przeprowadzonych prawem wymaganych konsultacji

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się doroczną Nagrodę Starosty Raciborskiego "Mieszko AD ..." w dziedzinie kultury.

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

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/127/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 września 2011 r.
w sprawie 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 dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
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Uzasadnienie

W art. 7a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. 
Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.) umożliwiono jednostkom samorządu terytorialnego określenie 
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury.

Rada Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr XI/127/2011 z dnia 27 września 2011 r. podjęła decyzję w sprawie 
ustanowienia i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

Mając na względzie wieloletnie doświadczenie w realizacji w/w uchwały związane z wyczerpaniem formuły 
określającej zasady przyznawania Nagrody został opracowany nowy Regulamin przyznawania dorocznej 
Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury.

Wysokość w/w nagrody finansowej będzie uzależniona od środków zabezpieczonych w budżecie Powiatu 
Raciborskiego na dany rok budżetowy.

W związku z powyższym, w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie niniejszej uchwały jest celowe 
i uzasadnione.
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Załącznik 

do Uchwały Nr …………….. 

Rady Powiatu Raciborskiego 

z dnia …………… 

 

 

Regulamin przyznawania dorocznej  

Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” w dziedzinie kultury 

 

 

 

§ 1. 

 

Nagroda Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie kultury 

przyznawana jest corocznie osobom fizycznym i prawnym na podstawie oceny osiągnięć lub 

całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla Powiatu Raciborskiego. 

 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Nagrodzie – rozumie się przez to Nagrodę Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…”  

w dziedzinie kultury; 

2) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Raciborski; 

3) Staroście – rozumie się przez to Starostę Raciborskiego; 

4) Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Raciborzu; 

5) Kapitule – rozumie się przez to Kapitułę Nagrody Starosty Raciborskiego  

„Mieszko AD …” w dziedzinie kultury; 

6) kandydacie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osobę prawną ubiegającą się  

o Nagrodę Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie kultury; 

7) osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub osobę prawną; 

8) wniosku – rozumie się przez to wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Raciborskiego 

„Mieszko AD…” w dziedzinie kultury. 

 

 

§ 3. 

 

1. W danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną Nagrodę.  

2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, może być przyznana tej samej osobie tylko jeden raz.  

3. Laureat Nagrody, o której mowa w ust. 1, otrzymuje statuetkę Mieszka – księcia 

raciborskiego, dyplom oraz nagrodę finansową. 

 

 

§ 4. 

 

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody mogą wystąpić: 

1) organy administracji rządowej lub samorządowej oraz ich jednostki; 

2) stowarzyszenia i fundacje; 

3) kościoły i związki wyznaniowe, o których mowa w ustawie o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie; 

4) uczelnie i szkoły wyższe; 
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5) prasa, radio, telewizja, (media). 

 

 

§ 5. 

 

Wniosek powinien zawierać w szczególności: 

1) dane kandydata oraz jego adres, telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej; 

2) dane wnioskodawcy; 

3) opis działalności kandydata, wraz z udokumentowaniem ponadlokalnego charakteru jego 

osiągnięć (m.in. opinie, dyplomy, wycinki prasowe, zdjęcia, katalogi, wydawnictwa); 

4) wyrażenie woli kandydata: 

a) zgoda na kandydowanie do Nagrody,  

b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

§ 6. 

 

1. Wniosek należy składać do 30 listopada każdego roku w siedzibie Starostwa w Biurze 

Obsługi Klienta lub przesłać na adres pocztowy Starostwa Powiatowego w Raciborzu, Plac 

Okrzei 4, 47-400 Racibórz (decyduje data stempla pocztowego), z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. O możliwości zgłaszania kandydatur Starosta powiadamia przez ogłoszenie na stronie 

internetowej Powiatu. 

3. W 2015 roku, termin składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, upływa z dniem  

31 grudnia 2015 r.  

 

 

§ 7. 
 

1. Analizę formalną wniosku przeprowadza wyznaczony przez Starostę pracownik Starostwa.  

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wnioskodawca zobowiązany jest do ich 

uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia, z tym,  

że w 2015 r. termin ten określa się na 3 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. 

 

 

§ 8. 

 

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.  

 

 

§ 9. 

 

1. Wnioski merytorycznie analizuje i wyłania kandydatów do nagrody Kapituła. 

2. Spośród kandydatów, o których mowa w ust. 1, Starosta wybiera laureata, który otrzyma 

nagrodę. 

3. Szczegółowe zasady pracy Kapituły określa Regulamin, który stanowi załącznik do 

niniejszego Regulaminu.  
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§ 10. 

 

Nagroda wręczana będzie podczas uroczystej Gali „Mieszko AD …” organizowanej  

w I kwartale każdego roku. 
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Załącznik  

do Regulaminu przyznawania 

dorocznej Nagrody Starosty 

Raciborskiego „Mieszko AD …” 

w dziedzinie kultury 

 

 

Regulamin pracy Kapituły Nagrody Starosty Raciborskiego  

„Mieszko AD …” w dziedzinie kultury 

 

 

 

§ 1 

 

Zadaniem Kapituły jest merytoryczna analiza złożonych wniosków i wyłonienie kandydatów 

do Nagrody. 

 

 

§ 2 

 

Kapituła obraduje w wyznaczonym terminie od dnia jej powołania przez Starostę do dnia 

wręczenia nagród podczas uroczystej Gali „Mieszko AD …” organizowanej w I kwartale 

każdego roku. 

 

 

§ 3 

 

1. Kapitułę powołuje Starosta, w składzie: 

1) wicestarosta; 

2) przewodniczący Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydenta Ziemi Raciborskiej; 

3) dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu; 

4) kierownik Referatu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Raciborzu; 

5) kierownik Referatu Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Raciborzu; 

6) 4 przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Powiatu; 

7) laureat poprzedniej edycji dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” 

za osiągnięcia w dziedzinie kultury, z tym zastrzeżeniem, że w 2015 r. w skład Kapituły 

zostaną powołani laureaci dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD 

2014” w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury; 

8) pracownik Starostwa. 

2. Wymagane kworum dla prowadzenia obrad Kapituła osiąga przy obecności 6 członków 

powołanego składu Kapituły.  

3. Pracami Kapituły kieruje przewodniczący wskazany przez Starostę. 

 

 

§ 4 

 

1. Wyboru kandydatów do Nagrody członkowie Kapituły dokonują w przeprowadzonym 

tajnym głosowaniu. 

2. Każdy członek Kapituły dysponuje pulą 3 punktów, które może przyznać jednemu 

kandydatowi lub podzielić punkty pomiędzy pozostałych kandydatów według uznania.  
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3. Wynikiem przeprowadzonego głosowania jest suma punktów kandydata jakie otrzymał od 

członków Kapituły. 

4. Kapituła wyłania maksymalnie 3 kandydatów do Nagrody, których liczba punktów była 

najwyższa.  

5. Kapituła może nie wyłonić żadnego kandydata, jeżeli uzna osiągnięcia przedstawionych 

kandydatów za niewystarczające. 

6. O wynikach głosowania Kapituła informuje Starostę w sporządzonym w czasie obrad 

protokole. 

 

 

§ 5 

 

Członkowie Kapituły swoją funkcję pełnią społecznie. 

 

 

 

 

 

 

 

                 wz. Kierownika                 STAROSTA  

         

                Ewa Bohr-Cyfka                Ryszard Winiarski 
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Załącznik nr 2  

do Uchwały Nr 44/188/2015 

Zarządu Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 września 2005 r. 

 

 

 

………………………………………………… 
(nazwa organizacji) 

 

………………………………………………… 
   (dane adresowe) 

 

 

 

 

 

Opinie do projektu Uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia  

i przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD ...” w dziedzinie kultury. 

 

 
 

Lp. 

 

Paragraf, ustęp, punkt 

proponowany do zmiany 

 

Proponowana zmiana  

Uzasadnienie 

proponowanej 

zmiany  

1.    

2.    

3.    

…    

…    

…    

…    

n*    

 
Opinie ogólne  

 

  

 

 

 

 

 

     ……………………………………………………………. 
             (imię i nazwisko osoby statutowo upoważnionej do reprezentacji organizacji) 

 

 
 

 

n* - liczba proponowanej kolejnej zmian 

 

 

 

 

 

 

                 wz. Kierownika                 STAROSTA  

         

                Ewa Bohr-Cyfka                Ryszard Winiarski 
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