
UCHWAŁA NR 108/586/2021
ZARZĄDU POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania zespołu doradczego ds.przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany 
kierunków funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 920).

ZARZĄD POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się zespół doradczy ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany 
kierunków  funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu stanowiącego siedzibę Agencji Promocji Ziemi 
Racibiorskiej i Wspierania Przedsiębiorczości, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Przewodniczący – Ewa Lewandowska - Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego

2) Członkowie:

a) Andrzej Chroboczek – Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego

b) Piotr Olender - radny

c) Tomasz Cofała- radny

d) Szymon Bolik - radny

e) Paweł Płonka - radny

f) Elżbieta Biskup - radna

g) Beata Bańczyk – sekretarz powiatu.

2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie rekomendacji i propozycji wdrożenia zmian mających na celu rozwój 
potencjału kulturalnego oraz turystycznego w zakresie funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu.

3. Przygotowanie propozycji wdrożenia winno nastąpić do 30 kwietnia 2021 r.

§ 2. 1. Pracą zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) wyznacza zadania lub czynności dla  poszczególnych członków;

2) organizuje posiedzenia robocze związane z realizacją zadań Zespołu;

3) zaprasza gości - ekspertów.

2. Ustalenia Zespołu zapadają w drodze głosowania, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
5 członków Zespołu.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierzam  Członkini Zarządu Powiatu Raciborskiego.

2. Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawować będę osobiście.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Radca Prawny

Monika Woźniak-Goraus

Starosta

Grzegorz Swoboda
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UZASADNIENIE

Powołanie Zespołu doradczego ds. przygotowania rekomendacji w zakresie rozwoju oraz zmiany

kierunków funkcjonowania Zamku Piastowskiego w Raciborzu stanowi realizację wniosku Komisji

Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji z posiedzenia, które odbyło się 18 marca 2019 r. na Zamku

Piastowskim w Raciborzu. W  trakcie przeprowadzonej dyskusji dot. wprowadzenia zmian

w funkcjonowaniu Zamku Piastowskiego w Raciborzu Ewa Lewandowska Członkini Zarządu Powiatu

Raciborskiego i wyżej wskazanej Komisji zaproponowała, aby został powołany zespół doradczy, który

wypracuje koncepcję oraz kierunek rozwoju Zamku.

Przewodniczący Komisji Adrian Plura poddał pod głosowanie wniosek, który Członkowie Komisji

przyjęli jednogłośnie. W międzyczasie podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji,

które odbyło się 23 lipca 2019 r. została przedstawiona opracowana przez Grzegorza Wawocznego

koncepcja połączenia Zamku i Muzeum. Wszelkie plany oraz działania w tym kierunku zostały jednak

zweryfikowane przez panującą epidemię COVID-19 m. in poprzez wprowadzone obostrzenia, a także

problemy natury zdrowotnej wywołane wirusem. Propozycję powstania zespołu doradczego ponowił Piotr

Olender podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji, które odbyło się 23 września

2020 r.

Aktualnie na Zamku Piastowskim w Raciborzu siedzibę ma powiatowa jednostka budżetowa pod nazwą

Agencja Promocji Ziemi Racibiorskiej i Wspierania Przedsiębiorczości w Raciborzu utworzona z dniem 1

marca 2009 r. na podstawie uchwały Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 października 2008 r. nr

XXIV/248/2008.

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

i uzasadnione.

Kierownik Biura Obsługi Starosty

Sylwia Sitarz

Członek Zarządu

Ewa Lewandowska
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