
UCHWAŁA NR XLII/408/2010  

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO  

z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 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 1998r.

o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku

z art. 7a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt

2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów

prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/265/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia

23 grudnia 2008r. – Regulamin przyznawania dorocznej Nagrody Starosty Raciborskiego za

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wprowadza się

następujące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.  

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

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) § 1 otrzymuje brzmienie: " § 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) § 2 otrzymuje brzmienie : " § 2 Nagroda może być przyznawana w następujących kategoriach:

1) twórczość literacka,

2) animator kultury,

3) twórczość plastyczna,

4) twórczość estradowa – taniec,

5) twórczość estradowa – muzyka,

6) szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania kultury w minionym roku."

3) § 6 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:"2) dane osobowe kandydata i jego adres, "

4) § 6 ust.1 pkt 5 lit.b otrzymuje brzmienie: "b) zgoda na przetwarzanie danych osobowych."

5) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie :" 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." 

6) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie :" 3. Pracami Kapituły kieruje przewodniczący wskazany przez

Starostę." 

7) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie : "5. Po analizie wszystkich wniosków i omówieniu kandydatur

Kapituła wybiera maksymalnie trzech nominowanych do nagrody w kategoriach określonych

w § 2." 

8) § 8 ust. 8 otrzymuje brzmienie :"8. Ta sama osoba może otrzymać  Nagrodę  tylko jeden raz,

z wyjątkiem sytuacji o której mowa w § 3." 

Przewodniczący Rady 

Norbert Mika 
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