Załącznik do Zarządzenia Nr 41/15
Starosty Rawickiego
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Regulamin przyznawania Nagrody "Statuetka Moździerza".

§1.1. Ustanawia się Nagrodę Starosty Rawickiego w postaci "Statuetki Moździerza", zwaną dalej
Nagrodą.
2. Nagroda przyznawana jest osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom,
instytucjom i innym podmiotom o zasięgu powiatowym jako wyraz szczególnego wyróżnienia i
uznania m.in. za:
1) znaczące sukcesy i osiągnięcia dla rozwoju Powiatu Rawickiego, szczególnie w dziedzinie
naukowej, sportowej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
2) uzyskanie tytułu laureata konkursów, nagród i certyfikatów na szczeblu regionalnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim,
3) znaczny wkład w promowanie Powiatu Rawickiego i budowanie jego dobrego wizerunku poza
granicami kraju,
4) jubileusze działalności.
§ 2.1. Wniosek o przyznanie Nagrody mogą składać: Przewodniczący Rady Powiatu Rawickiego,
Starosta Rawicki, Zarząd Powiatu Rawickiego, Radni Powiatu, instytucje, organizacje
i stowarzyszenia społeczne, gospodarcze i kulturalne.
2. Wniosek o przyznanie Nagrody „Statuetka Moździerza” dla osoby fizycznej, powinien zawierać
dane zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek o przyznanie Nagrody „Statuetka Moździerza” dla osoby prawnej, organizacji,
stowarzyszenia, instytucji lub innego podmiotu, powinien zawierać dane zawarte w Załączniku nr 2
do niniejszego Regulaminu.
§3. 1. Decyzję o przyznaniu Nagrody po rozpatrzeniu wniosków podejmuje poprzez głosowanie
Kapituła Nagrody, która powoływana jest na czas trwania kadencji Rady Powiatu Rawickiego.
2. Kapituła składa się z 7 osób, tworzą ją:
1) Przewodniczący Komisji stałych Rady Powiatu Rawickiego.
2) Radny Rady Powiatu Rawickiego,
3) Starosta Rawicki,

4) dwóch pracowników Wydziału Oświaty, Promocji, Rozwoju.
3. Przewodniczącym Kapituły jest Starosta Rawicki. który powołuje Kapitułę Nagrody na czas
trwania kadencji Rady Powiatu Rawickiego.
4. Siedzibą Kapituły jest Starostwo Powiatowe w Rawiczu.
§ 4. Nagroda może być nadana osobie lub instytucji tylko jeden raz.
§ 5. Laureat, któremu przyznano Nagrodę otrzymuje statuetkę w postaci moździerza oraz dyplom.
§ 6. Nagroda wręczana jest w szczególności na Sesji Rady Powiatu Rawickiego.
§ 7. Statuetkę wręcza Starosta Rawicki, a w razie jego nieobecności Wicestarosta.
§ 8. Ewidencję wniosków o przyznanie Nagrody prowadzi Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

