Załącznik
do Uchwały Nr 84/362/2016
Zarządu Powiatu Raciborskiego
z dnia 9 czerwca 2016 r.

Regulamin przyznawania dorocznej
Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …”
w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności

§ 1.
Nagroda Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …” za osiągnięcia w dziedzinie społecznej,
promocji oraz całokształtu działalności, przyznawana jest corocznie osobom fizycznym,
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej na
podstawie oceny osiągnięć lub całokształtu działalności o istotnym znaczeniu dla Powiatu
Raciborskiego.

§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) kandydacie do Nagrody– rozumie się przez to osoby fizyczne, prawne oraz jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej ubiegające się o Nagrodę Starosty
Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu
działalności na rzecz Powiatu;
2) Kapitule – rozumie się przez to Kapitułę Nagrody Starosty Raciborskiego
„Mieszko AD …” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na
rzecz Powiatu;
3) laureacie - rozumie się przez to osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, które zostały uhonorowane Nagrodą Starosty
Raciborskiego „Mieszko AD…” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu
działalności na rzecz Powiatu;
4) Nagrodzie – rozumie się przez to Nagrodę Starosty Raciborskiego „Mieszko AD…”
w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na rzecz Powiatu;
5) osobie – rozumie się przez to osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej ubiegające się o Nagrodę Starosty Raciborskiego
„Mieszko AD…”w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na
rzecz Powiatu;
6) Powiecie – rozumie się przez to Powiat Raciborski;
7) Starostwie – rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Raciborzu;
8) Staroście – rozumie się przez to Starostę Raciborskiego;
9) wniosku – rozumie się przez to wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Raciborskiego
„Mieszko AD…” w dziedzinie społecznej, promocji oraz całokształtu działalności na
rzecz Powiatu.
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§ 3.
Nagroda może być przyznawana w następujących dziedzinach:
1) społecznej;
2) promocji;
3) całokształt działalności.
§ 4.
1. Nagroda w dziedzinie społecznej ustanowiona jest w celu wyróżnienia wybitnych osiągnięć
w działalności społecznej.
2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się w szczególności za:
1) realizację inicjatyw oraz programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu
problemów społecznych, takich jak narkomania, alkoholizm, inne uzależnienia,
bezdomność, wykluczenie społeczne, przemoc w rodzinie;
2) realizację inicjatyw oraz programów służących wsparciu rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji życiowej jak również rodzin dysfunkcyjnych;
3) podnoszenie standardów jakości usług organizacji działających w dziedzinie pomocy
społecznej;
4) wspieranie sektora ekonomii społecznej;
5) wspieranie i rozpowszechnianie wolontariatu;
6) promowanie inicjatyw z zakresu integracji społecznej;
7) realizację zadań z zakresu pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
3. Kandydat ubiegający się o Nagrodę, o której mowa w ust. 1, winien w szczególności spełniać
następujące warunki:
1) działać z własnej inicjatywy na rzecz mieszkańców Powiatu;
2) aktywizować społeczność lokalną w zakresie realizacji inicjatyw na rzecz interesu
publicznego.
§ 5.
1. Nagroda w dziedzinie promocji ustanowiona jest w celu wyróżnienia działań promujących
Powiat w sferze gospodarczej.
2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1, przyznaje się m.in. za:
1) rozpowszechnianie wiedzy o Powiecie poprzez udział:
a) w misjach gospodarczych,
b) w targach,
c) w innych wydarzeniach;
2) promowanie Powiatu poprzez używanie logo Powiatu;
3) okres działalności na terenie Powiatu;
4) rozpoznawalność
na
rynku
lokalnym,
regionalnym,
ogólnopolskim
i międzynarodowym;
5) wykonywanie i ochrona zawodów związanych z tradycją regionu;
6) organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz mieszkańców Powiatu;
7) tworzenie warunków do promowania przedsiębiorczości na terenie Powiatu.
3. Kandydat ubiegający się o Nagrodę, o której mowa w ust. 1, winien w szczególności tworzyć
pozytywny wizerunek Powiatu na jego terenie i poza jego granicami.
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§ 6.
1. Nagroda w dziedzinie całokształtu działalności, przyznawana jest osobom fizycznym
w uznaniu wybitnych dokonań na rzecz społeczności Powiatu.
2. Kandydat ubiegający się o Nagrodę, o której mowa w ust. 1, winien w szczególności
wykazać się długoletnimi osiągnięciami na polu organizacji przedsięwzięć na terenie
Powiatu Raciborskiego.
§ 7.
1. W dziedzinach, o których mowa w § 3, w danym roku kalendarzowym przyznaje się jedną
Nagrodę.
2. Nagroda, o której mowa w ust. 1, może być przyznana ponownie temu samemu laureatowi
w tej samej dziedzinie po upływie 5 lat od otrzymania Nagrody.
3. W przypadku ponownej kandydatury po okresie, o którym mowa w ust. 2, złożony wniosek
powinien dotyczyć osiągnięć kandydata po otrzymaniu Nagrody.
4. Laureat Nagrody, o której mowa w ust. 1, otrzymuje statuetkę Mieszka – księcia
raciborskiego, dyplom oraz nagrodę finansową.
§ 8.
1. Poza Nagrodami, o których mowa w § 4, § 5 i § 6, Starosta może przyznać Nagrodę
Specjalną.
2. Nagrodę Specjalną mogą otrzymać osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej, których osiągnięcia posiadają wyjątkowy charakter
i przyczyniają się do nobilitacji Powiatu Raciborskiego.
3. Laureat Nagrody, o której mowa w ust. 1, otrzymuje szklaną statuetkę Mieszka – księcia
raciborskiego, dyplom oraz nagrodę finansową.
§ 9.
Z wnioskiem 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;
5) prasa, radio, telewizja, (media),
6) pełnoletni mieszkańcy Powiatu Raciborskiego w liczbie co najmniej 15.

§ 10.
1. Wzór wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …”
w dziedzinie społecznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
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2. Wzór wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …”
w dziedzinie promocji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
3. Wzór wniosku o przyznanie dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego „Mieszko AD …”
w dziedzinie całokształt działalności stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
§ 11.
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).
2. O możliwości zgłaszania kandydatur Starosta powiadamia przez ogłoszenie na stronie
internetowej Powiatu.
§ 12.
1.
2.

Analizę formalną wniosku przeprowadza wyznaczony przez Starostę pracownik Starostwa.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca zobowiązany jest do ich
uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia.
§ 13.

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.
§ 14.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kapituła merytorycznie analizuje otrzymane wnioski i wyłania kandydatów do Nagrody.
Kapitułę corocznie powołuje Starosta.
W skład Kapituły wchodzą pracownicy Starostwa, przedstawiciel Agencji Promocji Ziemi
Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,
przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu raciborskiego
oraz przedstawiciele laureatów poprzednich edycji Gal „Mieszko AD …”.
Pracami Kapituły kieruje przewodniczący wskazany przez Starostę.
Kapituła obraduje od dnia jej powołania do dnia przekazania Staroście wyników jej
głosowania.
Wymagane kworum dla prowadzenia obrad Kapituła osiąga przy obecności 50% członków
powołanego składu Kapituły.
Wyboru kandydata do Nagrody Kapituła dokonuje w głosowaniu tajnym.
Kapituła wyłania kandydata do Nagrody, który uzyskał największą liczbę głosów w danej
dziedzinie.
Jeżeli do Nagrody w danej dziedzinie złożono 1 wniosek, to kandydat do Nagrody winien
uzyskać minimum 50% głosów obecnych na posiedzeniu członków Kapituły.
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10. W przypadku równej liczby głosów 2 lub więcej kandydatów do Nagrody w danej
dziedzinie, decyzje o nominacji podejmuje przewodniczący Kapituły.
11. Kapituła może nie nominować żadnego kandydata do Nagrody w danej dziedzinie, jeżeli
uzna osiągnięcia przedstawionych kandydatów do Nagrody za niewystarczające.
12. O wynikach głosowania Kapituła informuje Starostę w sporządzonym w czasie obrad
protokole.
13. Członkowie Kapituły swoją funkcję pełnią społecznie.
§ 15.
Starosta może nie zatwierdzić wyboru kandydata do Nagrody w danej dziedzinie, jeżeli uzna
jego osiągnięcia za niewystarczające.
§ 16.
Nagrodę wręcza się podczas uroczystej Gali „Mieszko AD …” organizowanej
w I kwartale każdego roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Wajda
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