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OR.II.0022.1.43.2012 

PROTOKÓŁ  NR 95/2012 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 4 grudnia 2012r. 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Adam Hajduk.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

I część – godz. 08.15  

1. Przyjęcie Protokołu Nr 94/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 27 listopada 2012r.  

2. Projekty uchwał Rady Powiatu Raciborskiego.  

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.  

4. Sprawy różne. 

 

II część – godz. 10.00  

Wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

oraz Raciborskiego.  

 

 

I część 

 

Szczegółowy porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego stanowi załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu. 

Starosta poinformował, że zgodnie z oczekiwaniami Członków Zarządu Powiatu 

Kędzierzyńsko – Kozielskiego porządek wspólnego posiedzenia uległ zmianie i będzie 

obejmować wizytę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Raciborzu oraz Szpitalu Rejonowym  

w Raciborzu.  
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Ad. 1 

 

Protokół Nr 94/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 listopada 

2012r. przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią. 

 

Ad. 2 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77644. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok 

wniósł zmiany polegające na uszczegółowieniu uzasadnienia dokonywanych zmian, o których 

mowa w załączniku nr 2.  

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

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego 

na 2012 rok oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

Następnie Starosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Raciborskiego  

na lata 2012 – 2021.  

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77643. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2012 – 2021 zniósł zmianę polegającą na dopisaniu do załącznika nr 2 

projektu pn. "Doskonalenie zawodowe techników ekonomistów w warunkach niemieckich" 

(poz. 1a pkt 22).  

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

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

Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie 
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Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 2012 – 2021 oraz postanowił o jego przekazaniu 

na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

Wicestarosta przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie 

zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77016. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie zatwierdzenia wykazu przeznaczonego do zbycia mienia ruchomego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa 

Rostka w Raciborzu oraz postanowił o jego przekazaniu na sesję w dniu 18 grudnia 2012r. 

 

Wicestarosta omówił projekt uchwały Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie określenia 

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania 

zadania. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

76177. 

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

0 głosów wstrzymujących – pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu 

Raciborskiego w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Andrzej Chroboczek.  

 

Ad. 3 

 

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego 

określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie  
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lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli 

wykonania zadania. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

76178. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad i trybu udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym  

do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77341. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały w sprawie dokonania 

zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok wniósł zmiany polegające na:  

1) przeniesieniu pomiędzy rozdziałami: 80111, 80120, 80132, 80195 planowanych wydatków 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu z przeznaczeniem na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych,  

2) dokonaniu zmian w planie wydatków Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu  

z przeznaczeniem na zakup tuszu do drukarek, 

3) zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

z przeznaczeniem na usunięcie awarii – wymianę pionu kanalizacyjnego (3.878 zł)  

oraz organizację przedświątecznego spotkania (1.000 zł) i jednoczesnym zmniejszeniu 

planu wydatków będących w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,  

4) dokonaniu zmian w planie wydatków Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu   

z przeznaczeniem na zakup materiałów do prowadzenia kursów wózków jezdniowych.  

 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za,  

0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian  

w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 
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Starosta zaprezentował projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia 

zgody na oddanie w najem, na czas nieoznaczony, pomieszczeń zlokalizowanych  

w piwnicach Domu Książęcego (budynek "D"), będącego w trwałym zarządzie Agencji 

Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu, a stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 

W/w projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

76803. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 4 Członków – 4 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem,  

na czas nieoznaczony, pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach Domu Książęcego 

(budynek "D"), będącego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu, a stanowiącym 

własność Powiatu Raciborskiego. 

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2012. 

 

W tym miejscu posiedzenie opuścił Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender.  

 

Ad. 4 

 

Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami 

dot. użyczenia nieruchomości na potrzeby Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

75155. 

Szczegółowych informacji udzielił obecny w tej części posiedzenia Kierownik Referatu  

Gospodarki Nieruchomościami Zbigniew Rydzek.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. użyczenia 

nieruchomości na potrzeby Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu polecił Kierownikowi Referatu 

Gospodarki Nieruchomościami wystąpić do Jerzego Łazarczyka – właściciela działki nr 75/22  

o użyczenie na rzecz Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej  i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu w/w działki. Jednocześnie nie zaakceptował propozycji, 

aby wystąpić do Gminy Racibórz o użyczenie części działki nr 92/27. O powyższym  
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w/w Referat poinformuje Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. zmian w planach 

finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2012r.  

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77297. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Raciborzu, 

Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu – nr 1 

i nr 2, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu, Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Rudach – nr 1 i nr 2, Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu, 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu nr 1 i nr 2, Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu, Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu.  

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Architektury i Budownictwa  

dot. wniosku Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska (nr IB.6722.1.2012 z dnia 26.11.2012r.)  

o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 

obszar położony w sołectwie Rudy. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77172, a projekt postanowienia pod numerem UID 77173. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków (nieobecni podczas głosowania 

Andrzej Chroboczek oraz Piotr Olender) – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 0 głosów 

wstrzymujących – uzgodnił pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwie Rudy, przedłożony  

wraz z wnioskiem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska nr IB.6722.1.2012  

z dnia 26 listopada 2012r., w zakresie zgodności z zadaniami samorządowymi powiatu, 

podejmując stosowne postanowienie. 

Postanowienie znajduje się w aktach sprawy prowadzonej przez Referat Architektury  

i Budownictwa. 

  



 7 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Spraw Społecznych dot. zmiany założeń  

do projektu Programu rozwoju pieczy zastępczej. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

76197. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci  

do omówienia karty informacyjnej dot. zmiany założeń do projektu Programu rozwoju pieczy 

zastępczej. 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia  

w dniu 14 listopada 2012r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77192. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z wystąpieniem do Prezesa Sądu Rejonowego 

w Gliwicach w sprawie podjęcia stosownych działań zmierzających do powołania organów 

albo likwidacji spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego 

Regionu Raciborskiego S.A. z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000207124. 

 

Starosta przedstawił kartę informacyjną Referatu Edukacji, Kultury i Sportu  

dot. realizacji polecenia Zarządu Powiatu Raciborskiego z posiedzenia 

w dniu 30 października 2012r. 

W/w karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

77669. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że na kolejnym posiedzeniu powróci  

do omówienia karty informacyjnej dot. realizacji polecenia z posiedzenia  

w dniu 30 października 2012r. 

 

Starosta poinformował, że w dniu 5 grudnia o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego poświęcone rozpatrzeniu skargi na działalność 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu.  

W/w informacja znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 77798. 
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Starosta omówił interpelacje zgłoszone przez radnych na XXIV sesji Rady Powiatu 

Raciborskiego w dniu 27 listopada 2012r., które znajdują się w systemie informatycznym 

Mdok pod numerem UID 77867. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego polecił Kierownikowi Referatu Inwestycji i Remontów 

udzielić odpowiedzi na interpelację radnego Leona Fiołki. Jednocześnie Starosta 

poinformował, że Przewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego zaprosił na najbliższą sesję 

Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Odry Posła na Sejm RP Ryszarda 

Gallę z Opola oraz Wiceprzewodniczącego w/w Zespołu Henryka Siedlaczka.  

 

Nawiązując do wcześniejszych ustaleń w sprawie przygotowania nowych, kompleksowych 

propozycji rozwiązań związanych z ustanowieniem Odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu 

Raciborskiego” Starosta zapoznał zebranych z projektem pisma kierowanym  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania przez radnych 

nowego projektu Odznaki. Poinformował, że radnym zostanie przekazana wstępna 

wizualizacja Odznaki, której dane techniczne to: wielkość – 50 mm, grubość – 5 mm, 

materiał – brąz. Na awersie Odznaki widnieje herb Powiatu Raciborskiego, na rewersie napis 

– WYRÓŻNIONY HERBEM POWIATU RACIBORSKIEGO. Ciemne części projektu są 

wypukłe. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zaakceptował projekt pisma skierowanego  

do Przewodniczącego Rady Powiatu Raciborskiego w sprawie zaopiniowania przez radnych 

nowego projektu Odznaki „Wyróżniony Herbem Powiatu Raciborskiego”. Po uzgodnieniu 

projekt Odznaki zostanie przedstawiony Komisji Heraldycznej, jako organowi opiniodawczo 

– doradczemu Ministra Spraw Wewnętrznych celem zaopiniowania, a następnie na sesję 

zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki „Wyróżniony 

Herbem Powiatu Raciborskiego” regulujący również zasady jej nadawania.  

 

W tym miejscu Skarbnik Powiatu przedstawiła dodatkowe pisma: Dyrektora Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu oraz Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 

w Raciborzu.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego: 

1. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych 

w Raciborzu nr ZSBiRR.3014.16.2012 z dnia 28 listopada 2012r. wyraził zgodę  

na dokonanie przesunięć w rozdziale 80130 między § 4260 i 4270,  
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2. po zapoznaniu się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Raciborzu  

nr ZSZ.065.030.2012 z dnia 30 listopada 2012r. wyraził zgodę na dokonanie przesunięć 

pomiędzy paragrafami płacowymi. 

O powyższym Skarbnik Powiatu poinformuje wnioskodawców.  

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z informacją przekazaną przez Skarbnika Powiatu  

o dokonanych zmianach w budżecie będącym w dyspozycji Referatu Edukacji, Kultury  

i Sportu tut. Starostwa z przeznaczeniem na wspieranie doskonalenia zawodowego 

nauczycieli zatrudnionych w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. 

 

II część 

 

Wspólne posiedzenie Zarządów Powiatów Kędzierzyńsko – Kozielskiego  

oraz Raciborskiego.  

 

Obecni na wspólnym posiedzeniu: 

 

1. zaproszeni przedstawiciele partnerskiego Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego: 

Starosta Kędzierzyńsko – Kozielski – Artur Widłak, 

Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Jakub Gładysz, 

Członek Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Marek Piasecki, 

Skarbnik Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Wiesława Trelka,  

Sekretarz Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego – Alicja Brol – Polak,  

2. przedstawiciele Powiatu Raciborskiego: 

Starosta Raciborski – Adam Hajduk, 

Wicestarosta – Andrzej Chroboczek,  

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego – Józef Stukator, 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Raciborskiego – Brygida Abrahamczyk, 

Skarbnik Powiatu Raciborskiego – Ewa Tapper,  

Sekretarz Powiatu Raciborskiego – Beata Bańczyk, 

Podinspektor ds. współpracy z mediami – Karolina Kunicka.  
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Starosta Adam Hajduk powitał przybyłych gości i przedstawił planowany porządek obrad 

spotkania. 

Posiedzenie rozpoczęło się prezentacją nt. budowy i roli zbiornika Racibórz, na który 

pozwolenie na budowę zostało podpisane przez Wojewodę Śląskiego 26 listopada br. 

Omówiono również sieć szkół ponadgimnazjalnych, ilość uczniów ogółem  

oraz w poszczególnych zespołach i klasach, otrzymywane subwencje i wydatki na oświatę,  

a także organizację pracy Zarządu i Rady Powiatu Raciborskiego. 

Następnie zebrani udali się do Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu, gdzie zapoznali się  

z wykonywanymi zadaniami przez jednostkę oraz wyposażeniem, którym dysponuje. 

Natomiast w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu dyskutowano m.in. o funkcjonowaniu 

placówki, strukturze organizacyjnej, polityce kadrowej, czy wysokości kontraktu  

z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Magdalena Powązka   
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie  

z listą obecności: 

1. Adam Hajduk  

2. Andrzej Chroboczek  

3. Józef Stukator  

4. Norbert Mika  

5. Piotr Olender  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 grudnia 2012r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 4 grudnia 2012r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu 

uchwały Rady Powiatu Raciborskiego dotyczącego określenia zasad i trybu udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz sposobu kontroli wykonania zadania. 

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

Powiatu Raciborskiego na 2012 rok. 

5. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie  

w najem, na czas nieoznaczony, pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicach Domu 

Książęcego (budynek "D"), będącego w trwałym zarządzie Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu,  

a stanowiącym własność Powiatu Raciborskiego. 


