UchwalaNr XXM24B/2009
RadyPowiatuRaciborskieeo
z dnia28 pu2dziernika2O0gr.
w sprawieutworzeniajednostki
budzetowejAgencjaPromocji ZiemiRaciborskieji
wspieraniaPrzedsiEbiorczosci
nazan'rkuPiastowskim
w Raciborzui zatwierdzenia
jej statutu
Na podstawieart. 6 ust.l i art.l2 pkt 8 lit."i" ustawy z dnia 5
czerwcal99gr. o
samotz4dzie
powiato-wym( telistjednolity Dz. TJ.z 2001r.Nr 142,poz. 1592
z po1n.zm.) w
zwiqzkuzart'20us!.2,y.2r ust. 1 pkt 2 iust.2ustawyz dnia3O
czerwca2005r.o finansach
publicznych(Dz. rJ. z 2005r.Nr 249, poz. 2104z poLn. zm.)
i art. 8 ust. 1 ustawyz drrra2
lipca2004r' o swobodziedzialalnoSci
gospodarcz.j
1t.t rt jednolityDz.U. z2007r.Nr 155,
poz.l095zp62n.zm.)
RADA POWIATURACIBORSKIEGO
uchwala,co nastEpuje:

$r
l' Tworzy siE z dniem 1 marca 2009 r. powiatow4 jednostkq
orgarizacyjnq pod nazw4
Agencja Promocji ziemi Raciborskiej i Wspierania przedsipbiorczoSci
na Zamku
Piastowskim w Raciborzrr, zwarr4dalej zamkiempiastowskim.
2' zamek Piastowski bEdzie prowadziNgospodarkg
finansow4w formie jednostki bud2etowej.
3. Siedzib4 Zat*uPiastowskiego jest miasto Racib6rz.

$2
zatwierdza sip statut ZarnkuPiastowskiego,stanowiqcy zalqcznik
do niniejszej uchwaly.

$3
wykonanieuchwalypowierzasipzarzqdowi
powiatuRaciborskieso.
$4
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjEcia.
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Uzasadnienie:
Art. 6 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz4dzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 200k. Nr 142, poz. 1592 z p62n. zm.) okreSla,2e w celu wykonl.wania
zadanpowiat mohetworzy6 jednostki organizacyjneizav'rieral umowy zinnymipodmiotami.
Jednostki bud2etowe, z

zastrze2eniem odrgbnych przepis6w, tworz4

lqcz6

przeksztalcajqw inn4 formE organizacyjno-prawnei likwidujq: organy stanowi4cejednostek
samorz4duterytorialnego - gminne, powiatowe lub wojew6dzkie jednostki budZetowe (art.
21 ust.l pkt.2 ustawy z dnia3} czerwca2005r. o finansachpublicznych-Dz. U. z 2005r.Nr
249, poz. 2104 z p62n.zm.).
Organy administracji publicznej wspieraj4 rozwSj przedsigbiorczofici, lrworzqc
korzystne warunki do podejmowania i wykony.lvania dzialalno6ci gospodarczej, w
szczeg6lnoSciwspieraj4mikroprzedsigbiorc6w oraz matych i Srednichprzedsiqbiorc6w(art. 8
ust. 1 ustawy z dnra 2 Iipca 2004 r. o swobodzie dzialalnoScigospodnczej - tekst jednolity
Dz.U.22007r. Nr 155,poz.l095zp62n.zm.)
W nowo odbudowanym Zamku Piastowskim w Raciborzu ma powstad Centrum
Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej, a jednostka organizacyjna Powiatu bEdzie
sprawowai pieczg nad wyremontowanymi pomieszczeniari, realizujqc cele - promocji ziemi
raciborskiej, ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki, dzialalnoSci kulturalnej i
wspieraniarozwoju przedsigbiorczoSci.
Wobec povuylszego w tym stanie prawnym, podjEcie uchwaly jest celowe i
uzasadnione.

Zal4cmik
do UchwalyNr XXM248/2009
RadypowiatuRaciborskiego
z dnia28 p uldziemika 200 gr.

STATUT
Agencji Promocji ZiemiRaciborskiej i Wspierania PrzedsipbiorczoSci
na Zamku
Piastowskim w Raciborzu
Rozdzial I
Postanowieniaogtflne

$l
Agencja Promocji ziemi Raciborskieji wspierania przedsigbiorczosci
na zamku
Piastowskim w Raciborzu, zwana w

dalszej czgsci Zamkiem piastowskim, bpdqca
samodzieln4powiatow4 jednostkQbudzetow4 wchodz4c4 w sklad powiatowej
administracji
zespolonej,dziala na podstawie:
1' Uchwaly Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 pu2dziernika
200gr. w sprawie
jednostki
utworzenia
budzetowej Agencja Promocji ziemi Raciborskiej i Wspierania
Przedsigbiorczosci na zanku piastowskim w Raciborzu,
2' Ustawy z dnia 30 czerwca2005r. o finansach publicznych (Dz. tJ.
z 2005r.Nr 249.
poz.2104zpoLn. zm.),
J.

Ustawyz drna2 lipca 2004r. o swobodziedzialalnoSci
gospodarczej( tekstjednolity
Dz.U.22007r.Nr 155,poz.l095zp6hn.zm.),

4. Niniejszegostatutu.

s2
SiedzibqZamku Piastowskiegoj est miasto Racib6rz.

$3
1 . zamek Pi astowski dzia\a na ob szarze Rzeczypospolitej p ol ski ej .
2 . Dla realizacji zadan statutowych zamek piastowski moze r6wnie2
prowadzii
dzialalnoSl poza granicami Kraiu.

Rozdzial II
Cele i zakres dzialania

$4
1. Celem dzialania Zamkupiastowskiegojest:
1) promocja Ziemi Raciborskiej,
2) ochrona dziedzictwakulturowego Bramy Morawskiej,
3) rozwoj turystyki,
4) pr ow adzenie dzialalnoSci kulturalnej,
5) wspieranie rozwoju przedsipbiorczoSci.

2' Cele osi4ganebqd4 gl6wnie poprzez prowadzenie dzialalnosci
edukacyjnej i promocyjnej,
przy wsp6lpracy z otganizacjani pozaruqdovrymi
oraz spolecznoSciami lokalnymi
i regionalnymi innych paristw.

ss
l' zamek Piastowskigospodarujemaj4tkieh, w kt6ry zostal
wyposa2onyprzez powiat
Raciborski.
2' zamek Piastowskima prawo do prowadzenia dzialalnoscigospodarczqi
na zasadach
okre5lonychw odrgbnychprzepisach.

Rozdzial III
Organizacja

,

$6

r'zatrrkiemPiastowskimkieruje dyrektor zatrudnianyi zwalnianyprzez
zarzqd,powiatu
Raciborskieso.
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2.Do zadaftdyrektora nalehym.in.:
1) organizowaniepracy jednostki,
2) podejmowanie decy4iw sprawachkadrowych i meryto
rycznych,
3) administrowanie powierzonYm majQtkiem, dbanie
o jego nale2ny stan, prawidlowe
wykorzystanie i wlaSciwe zabezpieczenie.
3' Dyrektot dzialajednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez zarzqd.
Powiatu Raciborskieeo.
4' Do czynnosci ptzektaczalqcych zakres pelnomocnictwa
potrzebnajest zgoda zarz4du
Powiatu Raciborskieso.

$7
Szczeg6lowe zasady orgatizacji

zamku Piastowskiego ustala dyrektor w regulaminie

organizacyjnym.
Rozdzial IV
Postanowienia kofcowe

$8
Dokonywanie zmianw statucie Zar*uPiastowskiego nastgpuje
w trybie okreSlonymdla jego
nadania.
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