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OR.IV.0022.1.2.2019 

 

PROTOKÓŁ  NR 8/2019 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 8 stycznia 2019 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Jednocześnie poinformował, że Członek Zarządu Powiatu 

Raciborskiego Andrzej Chroboczek weźmie udział w końcowej części posiedzenia.  

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu 

do zreferowania poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem 

kompetencji w zakresie nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego.  

Na wniosek Wicestarosty, Starosta rozszerzył porządek posiedzenia o dodatkowy 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu. Jednocześnie przekazał, że w trakcie omawiania przedmiotowego 

projektu uchwały w posiedzeniu udział weźmie Dyrektor Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

Mariola Jakacka. 

  Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej 

części posiedzenia Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek)  

– 4 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek 

posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta przekazał, że kolejne posiedzenie będzie miało miejsce w tut. Starostwie  

15 stycznia 2019 r. o godz. 08.00.  
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 3 stycznia 2019 r. 

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego. 

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

4. Sprawy różne. 

5. Realizacja uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

6. Omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wysokości cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Ad. 1 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek, Wicestarosta Marek Kurpis 

nie brał udziału w głosowaniu) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących  

– przyjął Protokół Nr 7/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 3 stycznia 

2019 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie ustalenia 

wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów 

pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu raciborskiego. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

423566. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka.  

Wicestarosta przypomniał, że przedmiotowy projekt uchwały omawiany był na posiedzeniu  

w dniu 4 grudnia 2018 r.  

Działając w oparciu o Uchwałę Nr XIX/196/2012 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 
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konsultacji z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Raciborzu lub organami 

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, Zarząd  

skierował ww. projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego do konsultacji. 

Konsultacje prowadzono w formie pisemnego i elektronicznego wyrażania opinii w terminie 

od 14 grudnia 2018 r. do 28 grudnia 2018 r. Osobą uprawnioną do kontaktu z organizacjami 

pozarządowymi był Piotr Kielar – inspektor ds. sportu i promocji. Żadna z organizacji 

pozarządowych nie wzięła udziału w konsultacjach. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2019 r. za usunięcie i przechowywanie 

statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu 

raciborskiego oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 29 stycznia 2019 r. 

 

Starosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia 

sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

za 2018 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

423769. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Starosty Raciborskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję 

w dniu 29 stycznia 2019 r. 

 

Ad. 3 

 

Wicestarosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu  

przy ul. Grzonki 1 na 2019 rok. 



 

 

4 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

423949. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2019 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela powiatu raciborskiego w organach Związku Gmin  

i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

424385. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Skarbnik Powiatu zaprezentowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu 

wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu 

powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

powiatu. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

424254. 

Skarbnik Powiatu poinformowała, że w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej  

za wykonanie budżetu oraz upoważnionej do składania oświadczenia woli w zakresie spraw 

związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w razie 

nieobecności Dyrektora, zachodzi konieczność zmiany Uchwały Nr 1/4/2018 Zarządu 

Powiatu Raciborskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia uprawnień  

i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu Raciborskiego, składania 
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oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych oraz związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Wicestarosta dodał, że do końca 2018 r. w razie nieobecności Dyrektora PUP w Raciborzu, 

obowiązki o jakich wspomniała Skarbnik Powiatu wykonywane były przez Zastępcę 

Dyrektora Krystynę Krupę, która z dniem 31 grudnia 2018 r. uzyskała uprawnienia 

emerytalne. Na chwilę obecną Dyrektor zdecydował, że nie będzie powoływał swojego 

Zastępcy, a jego obowiązki zostaną rozdzielone w ramach kadry kierowniczej Urzędu.  

Jeśli chodzi o zakres obowiązków uregulowanych w ww. projekcie uchwały zostanie on 

powierzony Kierownikowi Referatu ds. organizacyjno-administracyjnych Małgorzacie Tietz.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków (nieobecny w tej części posiedzenia 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek) – 4 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Ad. 4 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

planu finansowego jednostek podległych na 2019 rok. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

424243. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął przedstawione plany finansowe jednostek 

organizacyjnych Powiatu Raciborskiego na 2019 rok, tj.: Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu, Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu, Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Poradni Psychologiczno  

– Pedagogicznej w Raciborzu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Raciborzu, 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Domu Pomocy Społecznej „Złota 
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Jesień” w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

Jednocześnie Zarząd polecił Kierownikowi Referatu Edukacji przygotować informację  

nt. wykonania budżetów szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski za 2018 r. w porównaniu do planów finansowych na 2019 r. Termin – luty 2019 r.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa  

dot. sprawozdania z ilości wydanych zgód właścicielskich na usunięcie drzew i krzewów. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

423655. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął sprawozdanie z ilości wydanych zgód właścicielskich 

na usunięcie drzew i krzewów w 2018 r.  

Ponadto Zarząd VI kadencji potwierdził utrzymanie realizacji przedmiotowego zadania 

poprzez pełnomocnika. Wobec powyższego polecił Kierownikowi Referatu Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa sporządzanie w kolejnych latach sprawozdań z ilości zgód 

właścicielskich dotychczasowym wzorem.  

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. określenia działań promocyjnych oraz z zakresu współpracy zagranicznej samorządu 

powiatowego w 2019 roku.   

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

423533. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju 

Powiatu Karolina Kunicka. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1) przyjął zaproponowane działania w ramach promocji wewnętrznej i zewnętrznej Powiatu 

Raciborskiego w 2019 roku polegające na: 

a) kontynuacji udziału powiatu w ogólnopolskich targach turystycznych na wspólnym stoisku 

Województwa Śląskiego w latach 2019-2020, 

b) organizacji 2 lub 3-dniowego study tour dla dziennikarzy/branży turystycznej w Powiecie 

Raciborskim w okresie letnim wspólnie z gminami powiatu,  

c) zapewnieniu materiałów promocyjnych, w tym produktów lokalnych charakterystycznych 

dla Powiatu Raciborskiego na cele promocyjno-reprezentacyjne, 
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d) wspieraniu (finansowym, technicznym lub organizacyjnym) wydarzeń o charakterze 

promocyjnym organizowanym przez samorządy powiatu, 

e) wydaniu broszury informacyjnej uwzględniającej bazę hotelową, gastronomiczną, 

2) przyjął zaproponowane działania w ramach współpracy międzynarodowej Powiatu 

Raciborskiego obejmujące m.in.: 

a) Sauerland Cup w Menden z udziałem UKS Start Pietrowice Wielkie,  

b) Międzynarodowy Festiwal Pływacki w Raciborzu z udziałem pływaków z Powiatu 

Märkischer Kreis oraz Horiszni Pławni, 

c) Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej w Raciborzu z udziałem drużyny z Rendsburga, 

d) stoisko Powiatu Raciborskiego i Elbe-Elster na Obchodach Dnia bez samochodu  

w Powiecie Märkischer Kreis, 

e) udział grupy członków PTTK Oddział Racibórz w Tygodniu Wędrownika  

wraz z niemieckim Stowarzyszeniem Wędrowników SGV, 

f) stoisko Powiatu Raciborskiego z okazji jubileuszu 15-lecia partnerstwa z miastem 

Rendsburg, 

g) Międzynarodowe Zawody Pływackie w Werdohl w Powiecie Märkischer Kreis  

z udziałem powiatu Elbe-Elster 

wraz z przedstawionymi kosztami i jednocześnie upoważnił Kierownika Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem dokumentów,  

w tym umów/zleceń z usługodawcami oraz zabezpieczenia w budżecie na 2019 rok środków 

na realizację wyszczególnionych zadań (rozdz. 75075 oraz 92695). 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Promocji i Rozwoju Powiatu  

dot. określenia kierunku polityki informacyjnej powiatu na 2019 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

423585. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego przyjął kierunki polityki informacyjnej Powiatu Raciborskiego 

na 2019 r. obejmujące: 

1) comiesięczne audycje radiowe w Radiu Vanessa,  

2) comiesięczne serwisy informacyjne emitowane przez Raciborską Telewizję Kablową, 

3) zmiany i unowocześnienia strony www poprzez zastosowanie nowych aplikacji  

i technologii oraz zlecenia wykonania elementów graficznych, 

4) publikację okolicznościowych reklam prasowych 
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wraz z przedstawionymi kosztami i jednocześnie upoważnił Kierownika Referatu Promocji  

i Rozwoju Powiatu do podjęcia czynności związanych z przygotowaniem umów  

z usługodawcami oraz zabezpieczenie w budżecie na 2019 rok środków na realizację 

wyszczególnionych zadań (rozdział 75075). 

 

W tym miejscu na posiedzenie przybył Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego  

Andrzej Chroboczek.  

 

Starosta zapoznał zebranych z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu  

dot. aktualnej liczby łóżek oraz średniego wykorzystania łóżek w poszczególnych latach, 

obsady pielęgniarek i położnych, które znajduje się w systemie informatycznym Mdok  

pod numerem UID 423906. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Szpitala Rejonowego  

w Raciborzu dot. aktualnej liczby łóżek oraz średniego wykorzystania łóżek  

w poszczególnych latach, obsady pielęgniarek i położnych. 

 

Starosta przedstawił informację o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji w dniu 10 stycznia 2019 r. o godz. 12.30 w Starostwie 

Powiatowym w Raciborzu (budynek A, parter). 

Ww. informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 424414. 

Starosta zobligował Wicestarostę Marka Kurpisa do udziału w ww. posiedzeniu Komisji 

Rewizyjnej.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do omówienia karty informacyjnej Referatu 

Promocji i Rozwoju Powiatu dot. przyjęcia do realizacji kalendarzy imprez kulturalnych  

i sportowych na 2019 r. powróci na jednym z kolejnych posiedzeń.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował, że do omówienia pisma Dyrektora Powiatowego 

Urzędu Pracy w Raciborzu dot. prefinansowania projektu „Klub Integracji Społecznej  

w Raciborzu” w wysokości 20 000,00 zł, które przedstawiła Skarbnik Powiatu, powróci  

na kolejnym posiedzeniu.  

Ww. pismo znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 424173. 
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Ad. 5 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/29/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania 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. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

424162. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych do określenia realizacji Uchwały  

Nr III/36/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały dotyczącej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. 

Ustalił Wicestarostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Referat Spraw 

Społecznych odpowiedzialny za jej realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

424155. 

 

Po zapoznaniu się z przedłożonym materiałem – Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 

5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – zaakceptował 

kartę informacyjną Wydziału Organizacyjnego do określenia realizacji: 

1) Uchwały Nr I/6/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie 

ustalenia wynagrodzenia Staroście Raciborskiemu, 
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2) Uchwały Nr III/35/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie 

odwołania Skarbnika Powiatu Raciborskiego. 

Ustalił, że Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego, Sekretarz Powiatu nadzorują 

wykonanie Uchwały, o której mowa w pkt 1, a Starosta wykonanie Uchwały, o której mowa  

w pkt 2, natomiast Wydział Organizacyjny jest odpowiedzialny za ich realizację.  

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

424368. 

 

Ad. 6 

 

Starosta w imieniu swoim oraz zebranych przywitał na posiedzeniu Dyrektora Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu Mariolę Jakacką. 

Wicestarosta przedstawił dodatkowy projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w sprawie wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej  

oraz za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

który znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 424498. 

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzieliła Dyrektor Mariola Jakacka.  

Dyrektor poinformowała, że w związku z zakończeniem trwałości projektu pn. „Utworzenie 

Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” 

proponuje wprowadzenie zmian w polityce taryfowej, które związane są z planowanym 

wprowadzeniem do oferty Zamku dodatkowych biletów wstępu na specjalne wydarzenia 

kulturalne oraz możliwością indywidualnego wynajęcia piwnic Domu Książęcego. 

Po dyskusji, Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął uchwały w sprawie wysokości cen  

i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu, postanawiając, że do jej omówienia powróci 

na jednym z kolejnych posiedzeń. 

Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego przychylili się jedynie do propozycji Dyrektora 

polegającej na ujęciu w dotychczas obowiązującej uchwale zmian związanych  

z wprowadzeniem do oferty Zamku dodatkowych biletów wstępu na specjalne wydarzenia 

kulturalne. Zmiany te polegają na tym, że: 

1) cena biletu wstępu na specjalne wydarzenie kulturalne (koncert, kabaret, teatr, operetka, 

spotkania autorskie, itp.) w przedsprzedaży wynosić będzie 20,00 PLN, 
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2) cena biletu wstępu na specjalne wydarzenie kulturalne (koncert, kabaret, teatr, operetka, 

spotkania autorskie, itp.) w dniu koncertu wynosić będzie 25,00 PLN. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości 

cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z urządzeń  

i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2019. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka  

 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2019 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 8 stycznia 2019 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Środowiskowego Domu Samopomocy w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 na 2019 rok. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyznaczenia przedstawiciela 

powiatu raciborskiego w organach Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego 

Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

określenia uprawnień i odpowiedzialności z zakresu wykonywania budżetu Powiatu 

Raciborskiego, składania oświadczenia woli w imieniu powiatu w sprawach majątkowych 

oraz związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 

wysokości cen i opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie 

z urządzeń i obiektów na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

 


