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OR.II.0022.1.16.2015 

PROTOKÓŁ  NR 18/2015 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 31 marca 2015 r.  

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 Posiedzeniu przewodniczył Starosta Ryszard Winiarski.  

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane 

quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego do podejmowania uchwał.  

   

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

 

1. Przyjęcie Protokołu Nr 17/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 marca 2015 r.  

2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego. 

3. Sprawy różne. 

4. Realizacja uchwały Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

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. 

 

Ad. 1 

Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 marca 2015 r. 

przyjęto i podpisano po zapoznaniu się z jego treścią.  

 

Ad. 2 

Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

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

208478. 
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Sekretarz Powiatu przypomniała, że Zarząd Powiatu Raciborskiego 12 marca 2013 r. 

Uchwałą Nr 108/556/2013 ustalił cennik biletów wstępu oraz cennik wynajmu pomieszczeń, 

dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. Sekretarz 

Powiatu poinformowała, że wprowadzenie przedmiotowych cenników wynika z możliwości 

osiągania przychodów z tytułu korzystania oraz wynajmu pomieszczeń, dziedzińca                          

i urządzeń, zapisanej w studium wykonalności projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”, który był 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego RPO WSL 2007-2013.  

Sekretarz Powiatu przekazała, że prezentowany projekt uchwały określający nowy cennik 

biletów wstępu oraz cennik wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 został sporządzony na wniosek dyrektora 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim                    

w Raciborzu Pani Grażyny Wójcik.   

W dalszej kolejności Sekretarz Powiatu zapoznała zebranych z propozycją nowego                      

cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu (stanowiących odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do projektu                    

ww. uchwały), porównując je z aktualnie obowiązującymi opłatami. Omawiając zwróciła 

szczególnie uwagę na zaproponowane przez Dyrektor Agencji podwyżki cen w zakresie 

biletów wstępu oraz zmian w katalogu usług i odpowiadającym im opłat wynajmu 

pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu.  

Dodatkowo Sekretarz Powiatu przekazała, że po przedłożeniu zaktualizowanej analizy 

finansowej dotyczącej projektu „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy 

Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” Instytucji Zarządzającej RPO WSL                      

w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, nie wniesiono uwag                                 

do zaproponowanych opłat pod warunkiem zapewnienia przez Beneficjenta (Powiat 

Raciborski) realizacji założonych celów projektu, wskaźników produktu i rezultatu                               

oraz zgodności działań Beneficjenta z przepisami prawa m. in. dotyczących poszanowania 

zasad uczciwej konkurencji.  

W tym miejscu Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do szczegółowego omówienia 

projektu uchwały w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, 

dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 powróci  

w końcowej części posiedzenia po przybyciu dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej 

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 
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Ad. 3 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek omówił  kartę informacyjną 

Referatu Inwestycji i Remontów dot. realizacji umowy nr SZ.273.17.2014 z dnia                   

30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu                

w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”. 

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

208667. 

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

0 głosów wstrzymujących – po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. realizacji umowy                   

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu                   

i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45               

z DW421”:  

1) zaakceptował Protokół konieczności wykonania robót zamiennych spisany dnia  

25.03.2015 r.  na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu 

w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK45 z DW421”, 

2) zatwierdził Protokół konieczności dokonania zmiany umowy spisany dnia 26.03.2015 r.               

na ww. zadaniu. 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmiany umowy                            

nr SZ.273.17.2014 z dnia 30.05.2014 r. w zakresie wynikającym z ww. protokołów                       

tj. zmiany zakresu robót oraz wysokości wynagrodzenia, wynikających z konieczności 

wykonania robót zamiennych (w wyniku spisania aneksu do umowy koszt zadania ulegnie 

obniżeniu o kwotę 1 670, 23 zł brutto). 

 

Starosta zaprezentował kartę informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki 

Wodnej i Rolnictwa dot. organizacji dożynek powiatowych w 2015 r.  

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

206364. 

Starosta przekazał, że zgodnie z wcześniej ustalonym ze wszystkimi gminami 

harmonogramem, organizatorem tradycyjnego święta plonów w 2015 r. miała być Gmina 

Krzanowice. W dniu 9 stycznia 2015 r. poinformowano powiat, że gmina ze względu                    

na trudną sytuację finansową rezygnuje z organizacji dożynek w br. Po konsultacjach                      

z poszczególnymi gminami organizacji dożynek powiatowych podjęła się Gmina Kuźnia 

Raciborska, o czym poinformowano pismem z dnia 23 marca 2015 r. Zaproponowano 

również, aby dożynki odbyły się w sołectwie Siedliska w dniu 6 września br. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z kartą informacyjną dot. organizacji 

dożynek powiatowych w 2015 r.: 

1) zaakceptował propozycję organizacji przez Gminę Kuźnia Raciborska Święta Plonów – 

Dożynek Powiatowych  w 2015 r. w sołectwie Siedliska w dniu 6 września 2015 r., 

2) polecił dostosować do ww. ustaleń w sprawie dożynek w 2015 r. „Wykaz organizowanych              

i planowanych dożynek wojewódzkich i powiatowych na terenie powiatu raciborskiego             

w latach 1999-2021”. 

O powyższym Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

poinformuję Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Raciborskiego. 

 

Następnie Starosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Ochrony Środowiska, 

Gospodarki Wodnej i Rolnictwa dot. organizacji konkursu „Najlepszy rolnik ziemi 

raciborskiej 2015 roku”. Starosta poinformował, że w bieżącym roku pomimo powzięcia 

działań na szeroką skalę i rozpropagowania informacji o organizacji kolejnej edycji konkursu 

„Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej … roku” do udziału w konkursie zgłosiło się tylko trzech 

rolników. Powodem zmniejszającego się zainteresowania przedmiotowym przedsięwzięciem 

może być przesycenie rynku konkursami o podobnej formule.  

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

208419. 

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

konkursu „Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej 2015 roku” wyraził zgodę na odstąpienie                 

od organizacji konkursu pn. „Najlepszy rolnik ziemi raciborskiej … roku”.  

Jednocześnie Zarząd postanowił, iż w ramach aktywizacji rolników powiatu raciborskiego               

w miarę posiadanych możliwości będzie wspierał działania na rzecz rolnictwa 

współorganizując z innymi instytucjami np. wyjazdy na targi rolnicze, specjalistyczne 

szkolenia, konferencje techniczne itp. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zaprezentował  kartę 

informacyjną Referatu Gospodarki Nieruchomościami dot. kwartalnej informacji 

(obejmującej okres do dnia sporządzenia informacji) obrazującej postęp prac związanych               

ze sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych               

do zbycia w latach 2014-2015. 

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

208696. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z kwartalną informacją (obejmującą okres do dnia 

sporządzenia informacji) obrazującą postęp prac związanych ze sprzedażą nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Raciborskiego planowanych do zbycia w latach 2014-2015. 

 

Skarbnik Powiatu omówiła kartę informacyjną Wydziału Finansowego dot. przedstawienia 

zmian w planach finansowych Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych na 2015 r. 

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

208568. 

Skarbnik Powiatu przekazała, że po przygotowaniu przedmiotowej karty informacyjnej                   

do Wydziału Finansowego wpłynęła dodatkowo informacja o zmianach planu finansowego 

Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim 

w Raciborzu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się ze zmianami planów finansowych: 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rudach, Zespołu Szkół Specjalnych                         

w Raciborzu, Starostwa Powiatowego w Raciborzu z dnia 23 marca 2015 r. i z dnia 24 marca 

2015 r., Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej oraz Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowski w Raciborzu. 

 

Ad. 4 

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 Finansowego do określenia realizacji Uchwały Nr VI/47/2015 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego przez Powiat Raciborski na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej 

zaciągniętego kredytu. 

Ustalił Starostę jako nadzorującego wykonanie ww. Uchwały, a Wydział Finansowy 

odpowiedzialny za jej realizację. 

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

208702. 

 

Starosta poinformował, że wydawnictwo Kapitał Śląski zwróciło się z propozycją współpracy 

z ww. czasopismem. W ramach przedstawionej oferty istnieje możliwość zaprezentowania     

na łamach Kapitału Śląskiego dokonań, sukcesów, inwestycji i planów w działalności 

powiatu raciborskiego. Najbliższe wydanie poświęcone będzie gospodarce Śląska                          
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i znaczącemu miejscu, jakie zajmuje Region na gospodarczej mapie Polski, a ukaże                     

się ono w dniu rozpoczęcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Koszt udziału                       

w ww. wydaniu wiąże się z koniecznością uiszczania opłaty, która w specjalnej ofercie                

dla naszego powiatu wynosi za 1 stronę - 900 zł netto.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zapoznał się z propozycją dotyczącą współpracy                              

z czasopismem Kapitał Śląski. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetu Powiatu 

Raciborskiego w 2015 r. rozważył negatywnie ww. propozycję.  

 

Ad. 2  

Starosta przywitał na posiedzeniu Dyrektora Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej                             

i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu Panią Grażynę Wójcik 

informując, że przedmiotem obrad jest projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego                   

w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. W związku z powyższym 

Starosta poprosił Dyrektor Grażynę Wójcik o omówienie propozycji nowego cennika biletów 

wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim                

w Raciborzu.  

Dyrektor Grażyna Wójcik wyjaśniła, że w porównaniu z obowiązującą ofertą zaproponowany 

cennik biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu (załącznik nr 1 do projektu                   

ww. uchwały) wprowadza wzrost ceny podstawowej biletu wstępu z 2 zł do 5 zł oraz biletu 

wstępu  dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów z 1 zł do 3 zł. W przedmiotowym 

cenniku pojawiła się nowa usługa – bilet wstępu dla grup z przewodnikiem specjalistą 

(historyk, fizyk, tłumacz itp.) w cenie 80 zł.  

W kwestii cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim                

w Raciborzu (załącznik nr 2 do projektu ww. uchwały) Dyrektor Agencji poinformowała,               

że propozycje zmian dotyczą wprowadzenia różnych możliwości w ramach usługi wynajem 

za 1 godzinę sali konferencyjnej lub sali narad. W ramach ww. usług stawka podstawowa 

została utrzymana na poziomie obowiązującego cennika. Nowością jest opłata w wysokości   

50 zł/h za usługę wynajmu sali konferencyjnej lub sali narad dla współorganizatora 

przedsięwzięcia organizowanego wraz z powiatem raciborskim. Dyrektor zwróciła uwagę,              

że ww. opłata dotyczyć będzie również jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego 

jako współorganizatora przedsięwzięcia. Odpowiadając na wątpliwości Zarządu dotyczące 

powyższych usług Dyrektor Wójcik poinformowała, że stawka 50 zł/h obejmuje koszt 

rzeczywisty wykorzystania Sali (zużycie energii elektrycznej, wody, środków czystości, 
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sprzątania, kosztów osobowych, kosztów stałych itp.). Cena wynajmu obejmuje 

udostępnienie elementów wyposażenia np. krzesła, ekran, nagłośnienie, rzutnik 

multimedialny. Pani Dyrektor przekazała, że ustalając wysokość opłat wzięto również pod 

uwagę wszelkie prace podejmowane przez pracowników Agencji Promocji Ziemi 

Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu związane  

z organizacją określonych wydarzeń np. przestawianie krzeseł, montaż elementów wystroju 

lub wyposażenia wynajmowanej powierzchni. Następnie Dyrektor poinformowała,                      

że w zakresie usługi wynajem za 1 godzinę zaproponowano również inną możliwość                    

tzn. wynajem sali konferencyjnej lub sali narad przygotowanej pod wymogi wynajmującego 

(stawka 350 zł/h). Przedmiotowe warianty dotyczą specyficznych przedsięwzięć, 

wymagających niestandardowych usług, jak np. w przypadku spotkań organizowanych przez 

Euroregion Silesia (wynoszenie krzeseł, ustawianie stołów w sali, wykorzystanie dodatkowej 

przestrzeni itp.). 

Odpowiadając na pytanie Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotra Olendra w kwestii 

podwyżki cen biletów wstępu indywidulanych Dyrektor Grażyna Wójcik zwróciła uwagę,                   

że aktualnie obowiązujące ceny w ww. zakresie są najniższe w regionie. Ponadto w cenę 

indywidualnego biletu wstępu wliczone jest zwiedzanie Zamku w obecności przewodnika. 

Dyrektor przekazała, że obecnie obowiązujące ceny biletów wstępu zostały ustalone                       

w okresie, kiedy ruch turystyczny na Zamku Piastowskim w Raciborzu stawał się coraz 

bardziej popularny. Chwila obecna jest doskonałym momentem do rozwoju produktu 

turystycznego jakim jest Zamek Piastowski w Raciborzu, mającego być wizytówką powiatu 

raciborskiego. Dodatkowo Dyrektor Wójcik podkreśliła, że projekt omawianej uchwały 

przewiduje kilka możliwości, w których zagwarantowano wstęp bezpłatny na Zamek 

Piastowski w Raciborzu np. w czasie ferii zimowych w województwie śląskim, każdemu,               

w godzinach otwarcia Punktu Informacji Turystycznej na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

wstęp bezpłatny dla dzieci do lat 6 lub dla każdej osoby w dniu jej urodzin. Organizowanych 

jest również szereg imprez kulturalnych nieodpłatnych w formie np. wernisaży, pokazów itp.  

Odnosząc się do zapytania Członka Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotra Olendra w kwestii 

dochodów z tytułu zwiedzania Zamku Piastowskiego w Raciborzu, Dyrektor Wójcik 

poinformowała, że w 2014 roku Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu pozyskała razem dochody w kwocie                   

97 496,43 zł. Dyrektor przekazała, że na powyższą kwotę składają się: 

1) wpływy z różnych dochodów w kwocie 49 367, 85 zł, w tym wpływy:  

     a) ze sprzedaży biletów wstępu w kwocie 16 918, 00 zł, 
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     b) ze sprzedaży publikacji i gadżetów promocyjnych w kwocie 32 272,00 zł, 

   c) pozostałe tj. wynagrodzenie z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego                             

 i składek ZUS) w kwocie 177,85 zł, 

2) dochody z najmu i dzierżawy sal w wysokości 43 312,85 zł (w tym pomieszczeń 

gastronomicznych - 26 957,35 zł, sal zamkowych - 12 355,50 zł, najmu dziedzińca                   

ze sceną -  4 000 zł), 

3) odsetki bankowe w kwocie 641,72 zł, spadki, zapisy i darowizny w kwocie 1 174,01 zł 

oraz środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskane z innych źródeł                  

(dotacja Śląskiej Organizacji Turystycznej) w kwocie 3 000 zł. 

Dyrektor Wójcik poinformowała, że wysokość zaproponowanych cen biletów wstępu                        

oraz opłat wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu                           

jest porównywalna z opłatami obowiązującymi w obiektach o zbliżonym profilu działalności 

np. Zespołu klasztorno-pałacowego w Rudach. Ponadto zaproponowane wysokości opłat                

w omawianych projektach cenników zostały pozytywnie zaopiniowane przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WSL, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego                              

w Katowicach.  

Odnosząc się do propozycji cennika biletów wstępu na Zamek Piastowski w Raciborzu 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Piotr Olender zwrócił uwagę, że jednorazowa 

podwyżka cen w ww. zakresie jest na tyle znacząca, że może zniechęcać do zwiedzania 

Zamku, szczególnie w przypadku rodzin wielodzietnych. 

W tym miejscu Dyrektor Grażyna Wójcik poprosiła o zmianę zapisu dotyczącego wejścia 

uchwały w życie.   

Na tym zakończono omówienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie 

cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, 

dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 wniósł 

autopoprawki polegające na: 

1) zmianie w § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymał brzmienie: 

 „1) pomieszczenia, dziedziniec i urządzenia na Zamku Piastowskim w Raciborzu 

wyłącznie na imprezy organizowane przez beneficjenta projektu pn. „Utworzenie Centrum 

Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”                  
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w godzinach pracy Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu;”, 

2) zmianie § 4, który otrzymał brzmienie: 

 „§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia                     

13 kwietnia 2015 r.”, 

3) zmianie w tabeli cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 (załącznik nr 2 do projektu                          

ww. uchwały) w nazwie usługi przyporządkowanej liczbie porządkowej 3 „Wynajem                 

za 1 godzinę:”; 

 a) pkt 2, który otrzymał brzmienie: 

 „2) sali konferencyjnej (z wyposażeniem: rzutnik multimedialny, ekran, nagłośnienie,    

krzesła) dla współorganizatora przedsięwzięcia, w tym jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego”, 

 b) pkt 5, który otrzymał brzmienie: 

 „5) sali narad dla współorganizatora przedsięwzięcia, w tym jednostek organizacyjnych 

Powiatu Raciborskiego”, 

4) poprawieniu pod względem technicznym tabeli cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca 

i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 (załącznik nr 2              

do projektu ww. uchwały) przypisując odpowiednie ceny do poszczególnych usług. 

Po zmianie, Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 4 głosami za,                       

0 głosów przeciw, 1 głos wstrzymujący – podjął uchwałę w sprawie cennika biletów wstępu 

oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim                           

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.II.0025.1.2015. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu Raciborskiego postanowił, że do analizy cennika biletów 

wstępu oraz cennika wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim            

w Raciborzu przy ulicy Zamkowej 2 powróci na jednym z posiedzeń Zarządu za pół roku               

w celu ewentualnego dostosowania cen wstępu oraz opłat do potrzeb korzystających                        

z obiektów i urządzeń Zamku Piastowskiego w Raciborzu. Mając na uwadze powyższe 

Zarząd polecił dyrektorowi Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej oraz Wspierania 

Przedsiębiorczości na Zamku Piastowskim w Raciborzu monitorować oczekiwania w zakresie 

ww. usług i cen za ich świadczenie. O powyższym zostanie poinformowany Dyrektor               

ww. jednostki. 
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W tym miejscu posiedzenie opuścił Wicestarosta Marek Kurpis. 

 

Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek zasygnalizował,                             

że uczestniczył w wizji lokalnej dotyczącej stanu technicznego mostku/przepustu                           

w Raciborzu-Miedoni. W przedmiotowej sprawie zostaną podjęte działania w celu poprawy 

stanu technicznego ww. obiektu. 

 

Sekretarz Powiatu nawiązując do decyzji Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 24 marca 

2015 r. przekazała, że karta informacyjna Biura Obsługi Prawnej dotycząca Protokołu                     

nr 13/18.03./2015 z przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Raciborzu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu odbytego 

w dniu 18 marca 2015 r. w siedzibie Spółki wraz z dokonaną analizą dokumentów 

przedłożonych przez Spółkę zostanie przedstawiona na jednym z kolejnych posiedzeń 

Zarządu w kwietniu br. W powyższej sprawie rozpoczęły się koordynowane przez Członka 

Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzeja Chroboczka prace nad ewentualną kompleksową 

weryfikacją zasad nadzoru właścicielskiego nad Spółką PKS w Raciborzu.    

 

Starosta przekazał, że w dniu wczorajszym tj. 30 marca br. uczestniczył w posiedzeniu 

Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w Urzędzie 

Miasta w Rybniku, na którym poruszono kwestie bazy edukacyjnej Regionu, w tym wsparcia 

dla szkolnictwa zawodowego.   

 

Starosta poinformował, że następne posiedzenie odbędzie się w tut. Starostwie 15 kwietnia  

2015 roku o godz. 12.00.  

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

Protokołowała: 

Agnieszka Bosianek 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą 

obecności: 

1. Ryszard Winiarski – Starosta  

2. Marek Kurpis – Wicestarosta  

3. Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu  

4. Brygida Abrahamczyk – Członek Zarządu  

5. Piotr Olender – Członek Zarządu  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 marca 2015 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 31 marca 2015 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie cennika biletów wstępu oraz cennika 

wynajmu pomieszczeń, dziedzińca i urządzeń na Zamku Piastowskim w Raciborzu                  

przy ulicy Zamkowej 2. 

 


