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OR.IV.0022.1.52.2022 

 

PROTOKÓŁ  NR 206/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 28 grudnia 2022 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.  

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 08.05, odbyło się w budynku A, na I piętrze,  

w sali Zarządu. 

Starosta zaproponował, aby oddawanie głosu sygnalizowane było poprzez 

podniesienie ręki. Przed każdym głosowaniem będzie zadawał pytanie kto jest za danym 

rozstrzygnięciem, przykładowo zaakceptowaniem/podjęciem uchwały, itp.  

Na wniosek Skarbnika Powiatu, Starosta zaproponował zmianę kolejności 

poszczególnych punktów porządku posiedzenia. Zmiana ta polega na tym, że jako pierwszy 

zostanie omówiony i poddany pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2022 – 2032 (pkt 6 porządku posiedzenia), a następnie kolejne projekty 

uchwał, zgodnie z przesłanym porządkiem posiedzenia.  

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem porządku posiedzenia? 

Po zmianach, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia, 

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta wyznaczył Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika 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. 
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TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 204/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 15 grudnia 2022 r.  

2. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy bieżące. 

 

Starosta przekazał, że kolejne planowane posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie  

3 stycznia 2023 r. o godz. 12.00. 

 

Ad. 1 

 

Starosta zapytał, kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 204/2022 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu Raciborskiego w dniu 15 grudnia 2022 r. bez odczytywania, który był do wglądu  

w Wydziale Organizacyjnym? 

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

0 głosów wstrzymujących – przyjął Protokół Nr 204/2022 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w dniu 15 grudnia 2022 r. 

 

Ad. 2 

 

Starosta poprosił Skarbnika Powiatu o przedstawienie projektów uchwał Zarządu w zakresie 

spraw finansowych.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2022 – 2032 wraz z autopoprawkami. 

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

725821. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032 wraz ze zgłoszonymi  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032, po wniesieniu  

przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

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

725644. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa)? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

725796. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu 

autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek 

zgłoszonych w trakcie posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  
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Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zmiany rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na rok 2022 wraz z autopoprawkami. 

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

725797. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na rok 2022 wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na rok 2022, 

po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie posiedzenia. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany 

planów finansowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok wraz z autopoprawkami.  

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

725788. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok wraz ze zgłoszonymi przez Skarbnika Powiatu autopoprawkami?  

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

na 2022 rok, po wniesieniu przez Skarbnika Powiatu autopoprawek zgłoszonych w trakcie 

posiedzenia.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022. 
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Skarbnik Powiatu przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia rocznego planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych powiatowi na 2023 rok. 

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

725637. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

na 2023 rok? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi na 2023 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Skarbnik Powiatu zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przyjęcia planu finansowego środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok.  

Do projektu uchwały zostały wniesione autopoprawki redakcyjne.   

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

725639. 

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok wraz ze zgłoszonymi  

przez Członków Zarządu autopoprawkami redakcyjnymi? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego środków 

pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok wraz ze zgłoszonymi przez Członków 

Zarządu autopoprawkami redakcyjnymi. 

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

 

Starosta zaprezentował 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. 

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

725733. 
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W trakcie dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały ustalono, że w końcowej części 

posiedzenia weźmie udział Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu, celem udzielenia 

szczegółowych wyjaśnień.  

 

Ad. 3 

 

Skarbnik Powiatu omówił kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych  

na 2022 rok. Przekazał, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej podległe 

jednostki przekazały dodatkowe zmiany w planach finansowych, co wynika głównie  

ze zbliżającego się zakończenia roku budżetowego. 

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

725633. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami w planach finansowych Starostwa 

Powiatowego oraz jednostek podległych na 2022 rok. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Inwestycji i Rozwoju dot. przygotowania 

fiszek dla projektów w ramach programu środków z programu FEnIKS (Fundusze 

Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) – środki pozakonkursowe 

przeznaczone dla ZIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. 

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

725766. 

W tym miejscu o godz. 8.55 na posiedzenie zostali zaproszeni: Kierownik Referatu Inwestycji 

i Rozwoju Roman Peikert oraz Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

Andrzej Chwalczyk.  

Szczegółowych informacji w ww. sprawie udzielił Kierownik Roman Peikert, a w trakcie 

dyskusji głos zabrał Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Andrzej Chwalczyk. 

Kierownik Roman Peikert poinformował, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

przekazało kwotę 225 000 000 PLN na realizację projektów w Subregionie Zachodnim  

w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 

(FEnIKS).  

Projekty te będą wdrażane w trybie niekonkurencyjnym i dotyczyć mają transportu, w tym 

m.in. zakupu taboru autobusowego wykorzystywanego w publicznym transporcie zbiorowym. 
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Związek Subregionu Zachodniego wystąpił do potencjalnych wnioskodawców z prośbą 

o przekazanie fiszek dla projektów, które mogą zostać ujęte w Strategii Subregionu 

Zachodniego i dofinansowane w ramach środków FEnIKS. Propozycje projektów 

planowanych do dofinansowania w ramach tej puli środków muszą zostać ujęte w Strategii 

ZIT Subregionu oraz w tzw. SUMP (Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej). Strategia 

ZIT i SUMP dla Subregionu Zachodniego są w trakcie opracowania. Dokumenty te są 

procedowane przez Subregion Zachodni. 

Zakładany poziom dofinansowania projektów to 85% kosztów kwalifikowalnych. 

Proponowane do realizacji projekty (po ich ujęciu w Strategii ZIT i SUMP) będą wymagały 

złożenia wniosku o dofinansowanie do 30 czerwca 2024 r.  

Kierownik Roman Peikert zaproponował opracowanie i złożenie fiszki projektowej  

w sprawie przedsięwzięcia dotyczącego zakupu taboru autobusowego wykorzystywanego  

w publicznym transporcie zbiorowym, zakładającego zakup trzech autobusów hybrydowych 

(spełniających wymogi tzw. ekologicznie czystych pojazdów) z niezbędną infrastrukturą. 

Szacowana wartość całkowita projektu: 6 600 008 zł, w tym: 

 

1) koszty kwalifikowalne: ok. 5 365 860,00 zł,  

2) dofinansowanie (85%): 4 560 981,00 zł, 

3) wkład własny (15% kosztów kwalifikowalnych + VAT niekwalifikowalny): 2 039 027 zł. 

 

Z informacji uzyskanych z PKS Racibórz wynika, że tego rodzaju pojazdy są bardziej 

optymalne dla charakteru przewozów świadczonych przez Przedsiębiorstwo (trasy poza 

centrum miasta). W przypadku tego rodzaju przedsięwzięć zapisy Programu FEnIKS 

wskazują, że w pierwszej kolejności wspierany będzie zakup taboru zeroemisyjnego 

(elektryczny, wodorowy), a zakup tzw. ekologicznie czystych pojazdów – jedynie  

w przypadku dostępności alokacji. 

Skarbnik Powiatu zaznaczył, że w budżecie powiatu nie zaplanowano środków na wkład 

własny dot. ww. przedsięwzięcia.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kartą informacyjną dot. przygotowania fiszek 

dla projektów w ramach programu środków z programu FEnIKS (Fundusze Europejskie  

na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) – środki pozakonkursowe przeznaczone 

dla ZIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.  
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Po analizie, Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie fiszki projektowej  

dot. przedsięwzięcia odejmującego zakup taboru autobusowego wykorzystywanego  

w publicznym transporcie zbiorowym, zakładającego zakup 16 autobusów hybrydowych  

– po 2 dla każdej z gmin powiatu (spełniających wymogi tzw. ekologicznie czystych 

pojazdów) z niezbędną infrastrukturą do Związku Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego w ramach puli środków z FEnIKS 2021-2027 w terminie do 30 grudnia 2022 r. 

Okres realizacji projektu: 4 lata (2024 – 2027).  

Powyższe działania są szansą na odnowienie taboru Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu Sp. z o. o., który realizuje zadania własne gmin z zakresu 

lokalnego transportu zbiorowego, jednakże ich powodzenie zależy od partycypacji  

w przedsięwzięciu gmin Powiatu Raciborskiego, tj. zabezpieczenia w poszczególnych latach 

środków na wkład własny projektu.  

W związku z powyższym Zarząd polecił Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu 

przygotować wystąpienie do włodarzy gmin w powyższej sprawie.  

W tym miejscu posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu  

Andrzej Chwalczyk.  

  

Wicestarosta omówił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany płac  

i kosztów w rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 r. 

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

724045. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego analizował kartę informacyjną dot. zmiany płac i kosztów  

w rodzinnej pieczy zastępczej w 2023 r. oraz wynikające z ustawy z dnia 7 października  

2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2140) konsekwencje finansowe dla budżetu Powiatu 

Raciborskiego.  

Mając na uwadze trudną sytuację finansową Powiatu Raciborskiego Zarząd zaakceptował 

konieczność wprowadzenia od 1 lutego 2023 r. zmian wynagrodzeń przysługujących osobie 

pobierającej wynagrodzenie w rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny 

dom dziecka. Zarząd postanowił, iż osobom tym przysługiwać będzie miesięczne 

wynagrodzenie brutto w kwocie 4 100,00 zł. Wprowadzona regulacja wynagrodzenia 

nie dotyczy rodzin zastępczych, które sprawują opiekę nad 8 wychowankami, gdyż zgodnie  

z Uchwałą Nr XXVI/215/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 lutego 2021 r.  
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w sprawie podniesienia wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu raciborskiego wynagrodzenie  

to wynosi 4 283,00 zł, a więc jest wyższe od najniższego gwarantowanego ustawą. 

W związku z tym, iż realizacja ustawy z dnia 7 października 2022 r. zwiększy koszty 

funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej Zarząd Powiatu Raciborskiego zobowiązał 

Kierownika Referatu Spraw Społecznych, aby wystąpił do Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Raciborzu z zapytaniem czy posiada w budżecie jednostki zabezpieczone 

środki na ten cel.  

Jednocześnie Zarząd polecił ww. Kierownikowi zwrócić się do Związku Powiatów Polskich,  

aby przygotował w imieniu powiatów wystąpienie do ustawodawcy informujące  

o tym, iż po raz kolejny, wprowadzając zmianę ustawy z dnia 7 października 2022 r., 

narzucono samorządom konieczność zwiększenia wydatków bez zapewnienia środków na ten 

cel.  

 

Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska przedstawiła kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały  

Nr XXXIX/308/2022 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej 

własność Skarbu Państwa, na rzecz Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 

Pismem z dnia 15 grudnia 2022 r. Wojewoda Śląski odmówił wydania zgody na darowiznę 

prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Raciborzu, składającej się  

z  działek nr nr 4192/118, 1057/237, o łącznej pow. 1,0128 ha, stanowiącej siedzibę 

Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu na rzecz Powiatu Raciborskiego. W uzasadnieniu 

podano, iż z ekonomicznego punktu widzenia darowizna nie jest korzystna dla Skarbu 

Państwa. Tym samym sprawę uznaje się za zakończoną. 

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

725358. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował kartę informacyjną Referatu Gospodarki 

Nieruchomościami do określenia realizacji Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny 

nieruchomości położonej w Raciborzu, stanowiącej własność Skarbu Państwa, na rzecz 

Powiatu Raciborskiego – uzupełnienie. 
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Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Raciborskiego VI kadencji pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Zarządzie Dróg  

w Raciborzu”.  

Mając na uwadze przedstawione dokumenty oraz pozyskane informacje Członkowie Komisji 

Rewizyjnej nie stwierdzili nieprawidłowości i uchybień w przedmiotowej kontroli.  

Ww. protokół znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 725159. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z protokołem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Raciborskiego VI kadencji pn. „Kontrola kompleksowa w Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Raciborzu”. 

 

 

O godz. 09.30 na posiedzenie została poproszona Dyrektor Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu Krystyna Niklewicz.  

Zebrani przystąpili do omówienia 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.  

Jednocześnie Dyrektor udzieliła szczegółowych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie  

oraz przedstawiła pisma:  

 

1) w sprawie wyrażenia zgody na podwyżkę cen biletów wstępu oraz kalkulację dochodów  

ze sprzedaży biletów po zmianie cennika, 

2) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie opłaty miesięcznej stawki za wynajem sal  

na poddaszu Zamku Piastowskiego. 

 

Ww. pisma znajdują się w systemie informatycznym Mdok pod numerami UID: 725361  

i 725357.  

Z kolei Kierownik Roman Peikert przekazał bieżące informacje związane z planowaną 

realizacją zadania pn. „Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego  

na centrum turystyczno-historyczne z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu”. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z pismem Dyrektora Zamku Piastowskiego  

w Raciborzu nr ZP.033.62.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. dot. wyrażenia zgody na podwyżkę 

cen biletów wstępu oraz kalkulacją dochodów ze sprzedaży biletów po zmianie cennika.  
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Jednocześnie Członkowie Zarządu Powiatu Raciborskiego dokonali analizy projektu 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, a następnie 

zgłosili autopoprawki.  

Starosta zapytał, kto jest za podjęciem 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 wraz ze zgłoszonymi przez Członków Zarządu autopoprawkami? 

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

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie wysokości cen i opłat za usługi  

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

Piastowskim w Raciborzu, wprowadzając autopoprawki do zał. nr 1 pkt 4 (zmiana z 65 zł  

na 100 zł) oraz pkt 5 (zmiana z 100 zł na 120 zł) oraz do zał. nr 2 pkt 7 ppkt 1 polegającą  

na dodaniu słów: „w sytuacji gdy nie jest prowadzona działalność gastronomiczna”.  

Po zmianach, Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu i znajduje się w teczce  

nr OR.IV.0025.1.2022.  

Ponadto Zarząd polecił Dyrektorowi Zamku przygotować symulację wzrostu wysokości opłat 

za korzystanie z urządzeń i obiektów na Zamku (zał. nr 2) o 10 % + podatek VAT. 

Jednocześnie zobowiązał pracowników Biura Obsługi Starosty, aby każda kolejna propozycja 

zmian cennika zawierała informację o stawkach przed i po zmianie. 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zamku Piastowskiego 

w Raciborzu nr ZP.033.61.2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. dot. wyrażenia zgody na obniżenie 

opłaty miesięcznej stawki za wynajem sal na poddaszu Zamku Piastowskiego nie wyraził 

zgody na ww. propozycję.  

W pierwszej kolejności Zarząd polecił Dyrektorowi, radcy prawnemu tut. Starostwa, 

pracownikom Referatu Gospodarki Nieruchomościami przygotować kompleksową analizę,  

w której przedstawione zostaną aspekty prawno-finansowe oraz związane  

z gospodarowaniem ww. nieruchomością, jeśliby miało dojść do wynajęcia pomieszczeń  

na okres dłuższy niż 3 lata. 

O godz. 10.05 posiedzenie opuścili: Dyrektor Zamku Piastowskiego w Raciborzu  

Krystyna Niklewicz oraz Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Roman Peikert.  
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Starosta o godz. 10.10. zakończył posiedzenie.  

 

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 28 grudnia 2022 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 28 grudnia 2022 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2022 – 2032. 

4. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok (rezerwa). 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2022 rok. 

6. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany rocznego planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi  

na rok 2022. 

7. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie zmiany planów finansowych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Raciborskiego na 2022 rok. 

8. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia rocznego planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

powiatowi na 2023 rok. 

9. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przyjęcia planu finansowego 

środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok. 

10. Uchwała 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. 


