
UCHWAŁA NR XXVI/217/2021 

RADY POWIATU RACIBORSKIEGO 

z dnia 23 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Powiatu Raciborskiego i zmiany uchwały 

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), art. 12 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmienia się nazwę jednostki budżetowej utworzonej na podstawie Uchwały Nr XXIV/248/2008 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 

Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu i zatwierdzenia jej statutu z „Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu” na „Zamek Piastowski w Raciborzu”. 

§ 2. Użyte w uchwale Nr XXIV/248/2008 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r. 

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu i zatwierdzenia jej statutu w różnej liczbie 

i różnym przypadku wyrazy „Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim 

przypadku wyrazami „Zamek Piastowski w Raciborzu”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne,

a do wyłącznej właściwości rady powiatu należy ich tworzenie, przekształcanie i likwidacja. Artykuł 12

ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.

305) stanowi, że jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu

terytorialnego, nadając statuty tworzonym jednostkom.

Rada Powiatu Raciborskiego uchwałą nr XXIV/248/2008 z dnia 28 października 2008 r. utworzyła

z dniem 1 marca 2009 r. powiatową jednostkę organizacyjną pod nazwą Agencja Promocji Ziemi

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu.

Projekt „ Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim

w Raciborzu”, którego beneficjentem był Powiat Raciborski mający na celu rewitalizację budynków

i dziedzińca Zamku Piastowskiego został zakończony, a okres jego trwałości upłynął 3 grudnia 2018

roku.

Aktualnie, po ponad dekadzie działalności i odbudowaniu w świadomości mieszkańców dostępności

tego najcenniejszego miejsca oraz najbardziej atrakcyjnego pod względem promocji Ziemi Raciborskiej,

działalności kulturalnej i turystycznej, możliwe i wskazane jest uproszczenie nazwy jednostki

organizacyjnej mającej siedzibę na Zamku Piastowskim w Raciborzu i dostosowanie jej do wersji

powszechnie używanej w praktyce.

Wobec powyższego w tym stanie prawnym i faktycznym podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.

Sekretarz Powiatu

Beata Bańczyk

Przewodniczący Rady

Adam Wajda
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