
Niniejsza  informacja  przedstawia  najważniejsze  prace,  jakie  zostały  zrealizowane  przez 
poszczególne  komórki  organizacyjne  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  w  2007r. 
Prezentuje ilość rozpatrzonych spraw, wydanych decyzji administracyjnych, zrealizowanych 
inwestycji, a także ważniejsze zadania, które nie zawsze można zmierzyć i zaprezentować.

Decyzje administracyjne

W  2007r.  w  Starostwie  Powiatowym  w  Raciborzu  wydano  23.979  decyzji 
administracyjnych. 

Tabela Nr 1 
Wykaz wydanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu 

decyzji administracyjnych w 2007r.

2007r.
Ilość wydanych decyzji administracyjnych 23.979
Odwołania od decyzji administracyjnych 40
Uchylone decyzje administracyjne 9

Tabela nr 2 
Wykaz wydanych decyzji  przez poszczególne komórki organizacyjne 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu

Komórka organizacyjna Decyzje 
administra

-cyjne

Wniesiono 
odwołań

Zmiana 
własna

Organ odwoławczy
Utrzymał 
w mocy

Uchylił Sprawa 
w toku

Postanowienia Zaświadczenia

Wydział Geodezji 104 1 1 0 0 1 119 119
Wydział 
Komunikacji 
i Transportu

22.707 10 0 8 2 0 112 154

Referat Architektury 
i Budownictwa

903 9 0 6 2 3 359 142

Referat Ochrony 
Środowiska, 
Gospodarki Wodnej 
i Rolnictwa

180 1 0 0 0 1 150 187

Referat Gospodarki 
Nieruchomościami

85 19 1 4 5 10 53 29

Razem 23.979 40 2 18 9 15 793 631

Ilość wydanych decyzji administracyjnych wraz z ilością uchylonych
decyzji  w latach 2003-2007

1

13
57

6
5

26
42

1
17

15
79

3
9

18
22

7
11

23
97

9
9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2003 2004 2005 2006 2007

Decyzje Uchylone decyzje



Ważniejsze zadania realizowane przez poszczególne komórki organizacyjne

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Pracownicy Wydziału realizowali m.in. zadania dot.:
1. przygotowania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
2. bieżącej konsultacji projektów regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych,
3. organizacji i obsługi  46 posiedzeń Zarządu Powiatu Raciborskiego,
4. zakup urządzeń i wyposażenia, w tym:

a) urządzenia komputerowe na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa oraz Rady 
Powiatu Raciborskiego - w roku 2007 zakupiono 9 zestawów komputerowych stacjo-
narnych, 24 laptopy oraz 4 drukarki laserowe;

b) serwera na potrzeby nowego systemu budżetowo księgowego;
c) oprogramowania i  systemy informatyczne – oprogramowanie nowych komputerów, 

system budżetowo – księgowy, system antywirusowy, systemy informacji prawnej;
d) mebli – zakup realizowany na bieżąco wg potrzeb zgłaszanych przez kierujących ko-

mórkami organizacyjnymi.
5. zakupu materiałów biurowych na potrzeby Starostwa – w IV kwartale 2007r. przeprowa-

dzono postępowanie przetargowe na dostawę materiałów biurowych, tuszów i tonerów. 
Zawarta umowa obejmuje dostawy w okresie od stycznia do grudnia 2008r.

6. gospodarowanie zbędnym majątkiem Starostwa, w tym:
a) sprzedaż chłodni na odpady medyczne, przejętej od Szpitala Rejonowego w Racibo-

rzu;
b) nieodpłatne przekazanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu tokarki uni-

wersalnej, przejętej od Szpitala Rejonowego w Raciborzu;
c) nieodpłatne przekazanie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu ośmiu ze-

stawów komputerowych wycofanych z użytku.
7. ubezpieczenia  majątku Starostwa Powiatowego w Raciborzu –  w pierwszym kwartale 

2007r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na ubezpieczenie, obejmujące Staro-
stwo, PUP oraz PINB.

8. bieżące remonty budynków Starostwa, w tym:
a) remonty pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Klasztornej 6 – adaptacja na 

potrzeby archiwum zakładowego; w wyniku remontów zaadaptowano 6 pomieszczeń 
piwnicznych;

b) remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy pl. Okrzei 4 na potrzeby poboru – 
wyremontowano 2 pomieszczenia;

c) remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy pl. Okrzei 4 – usunięcie skutków 
zalania; wyremontowano dwa pomieszczenia oraz korytarz, koszty remontu zostały 
pokryte z odszkodowania.

9. organizowaniu szkoleń dla pracowników, szczegółowo przedstawia to Tabela Nr 3.
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Tabela Nr 3
Ilościowy wykaz zrealizowanych szkoleń w 2007r.

Lp. Kom. Org. Ilość szkoleń
1. Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich 14
2. Wydział Finansowy 22
3. Referat Architektury i Budownictwa 4
4. Wydział Geodezji 7
5. Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej 9
6. Referat Edukacji, Kultury i Sportu 8
7. Referat Spraw Społecznych 7
8. Wydział Komunikacji i Transportu 20
9. Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej 

i Rolnictwa
8

10. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 2
11. Referat Zamówień Publicznych 4
12. Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego 4
13. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 0
14. Biuro Rady 6
15. Referat Gospodarki Nieruchomościami 3
16. Biuro ds. Zarządzania Jakością 5
17. Referat Inwestycji i Remontów 0
RAZEM 123
  

Dokonano, wg stanu na dzień 31.12.2007r. podsumowania godzin przeprowadzonych szkoleń 
pracowników. Od początku roku pracownicy uczestniczyli w szkolenia bieżących, tj. około 
940 godzin oraz szkoleniach grupowych zewnętrznych i wewnętrznych tj. około 1340 godzin. 
Łącznie pracownicy uczestniczyli w szkoleniach przez 2280 godzin. Do obliczenia średniej 
ilości godzin przypadających na jednego pracownika, przyjęto średnie zatrudnienie w 2007r. 
tj.  118 osób, średnia ilość godzin przypadających na jednego pracownika wyniosła ok. 19 
godzin.
Wydział Organizacyjny i  Spraw Obywatelskich prowadzi również postępowania z zakresu 
spraw obywatelskich i paszportów:
1) wydano 33 decyzje w zakresie zezwolenia na sprowadzenie zwłok:

- 23 decyzje wydano w dniu wniesienia podania,
- 10 decyzji wydano dnia następnego po wniesieniu podania.

2) nadzór nad stowarzyszeniami:
zaopiniowano  14  wniosków  do  sądu  w  sprawie  rejestracji  stowarzyszeń,  dokonano 
11 wpisów do rejestru oraz wydano 5 opinii dot. zmian w statucie stowarzyszenia.

3) paszporty:
- przyjęto 3.907 wniosków paszportowych,
- przyjęto 4 wnioski o zwrot opłaty paszportowej,
- przyjęto 61 oświadczeń o utracie paszportu.

Ponadto,  pracownicy  Wydziału  Organizacyjnego  i  Spraw  Obywatelskich  koordynowali 
przygotowanie  projektów  uchwał  Rady  i  Zarządu  Powiatu  oraz  aktów  normatywnych 
własnych wewnętrznych. Ilustruje to poniższa tabela.  
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Tabela Nr 4

Ilość przygotowanych przez poszczególne komórki organizacyjne projektów uchwał 
Rady i Zarządu Powiatu oraz zarządzeń i decyzji Starosty Raciborskiego

Lp. Komórka organizacyjna
Projekty 

uchwał Rady 
Powiatu

Projekty 
uchwał 

Zarządu 
Powiatu

Projekty 
zarządzeń 

wewnętrznych 
Starosty

Projekty decyzji 
Starosty

1. Wydział Finansowy 35 91 5 0
2. Wydział Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich
10 11 17 14

3. Referat Edukacji, Kultury 
i Sportu

14 28 0 13

4. Referat Spraw Społecznych 20 9 1 4
5. Referat Promocji, Rozwoju

i Współpracy Zagranicznej
2 0 0 2

6. Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego

2 0 1 0

7. Biuro Rady 12 0 0 0
8. Referat Gospodarki 

Nieruchomościami 
2 5 1 0

9. Referat Zamówień 
Publicznych

0 0 43 0

10. Referat Ochrony 
Środowiska, Gospodarki 
Wodnej i Rolnictwa

1 0 1 0

11. Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów

1 0 0 0

12. Referat Inwestycji i 
Remontów

0 9 6 0

RAZEM 99 153 77 33

Wydział Komunikacji i Transportu 
1. Działania podejmowane w zakresie rejestracji i oznaczania pojazdów:

 tablice rejestracyjne zwyczajne – 5.699 kompletów,
 tablice rejestracyjne na przyczepy – 247szt.
 tablice rejestracyjne motocyklowe – 351szt.
 tablice rejestracyjne motorowerowe – 493szt.
 tablice zabytkowe motocyklowe -1szt. 
 dowody rejestracyjne – 9.669szt.
 pozwolenia czasowe – 10.155szt.
 tablice tymczasowe – 142szt.
 karty pojazdu – 2.573szt
 decyzje o rejestracji stałej – 4.350szt.
 decyzje o nadaniu cechy identyfikacyjnej – 34szt.
 decyzje o nadanie zastępczej tabliczki znamionowanej – 38szt.
 decyzje o czasowym wycofaniu pojazdów z ruchu – 39szt.
 demontaż pojazdów – 493szt.
 wtórniki nalepek kontrolnych – 168szt.
 wtórniki tablic rejestracyjnych – 179szt.
 zgłoszenia zbycia – 3.400szt.
 zatrzymane dowody rejestracyjne – 1.119szt.
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2.  Działania podejmowane w zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
 krajowe prawo jazdy – 2.932szt.
 MPJ – 29szt.
 decyzje o zatrzymaniu, cofaniu i przywracaniu uprawnień – 120szt.
 decyzje  o  cofnięciu  uprawnień  na  podstawie  prawomocnych  wyroków 

sądowych – 330szt.
 zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami – 31szt.
 wnioski o wykonanie kary dodatkowej bez uprawnień – 205szt. 
 wpływ praw jazdy wymienionych za granicą - 110szt.
 korespondencja z sądami w sprawach zatrzymanych praw jazdy – 56,
 przesyłka akt po negatywnym egzaminie na prawo jazdy na żądanie strony do 

WORD – 92szt.
 wpływ akt negatywnych z WORD – 255szt.
 wezwania kierowców do badań lekarskich i psychologicznych – 128szt.
 wezwania do kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji w związku z uzyskanymi 

punktami karnymi – 16szt.
 korespondencja z organami za granicą – 109szt.
 wpływ akt z wojska po podwyższeniu uprawnień – 9szt.  

3. Działania podejmowane w zakresie transportu drogowego:
 licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy i osób – 15szt.
 decyzje dotyczących zamian, cofnięcia, wygaśnięcia licencji – 9szt.
 wypisy  z  licencji  na  wykonywanie  krajowego  transportu  drogowego  rzeczy  – 

56szt.
 wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób – 16szt.
 zaświadczenia na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne firmy – 

29szt.
 wypisy z zaświadczeń na przewozy drogowe osób i rzeczy na potrzeby własne – 

102szt.
 zezwolenia na wykonywanie regularnych i  regularnych specjalnych przewozów 

osób – 2szt.
 wypisy  z  zezwoleń  na  wykonywanie  regularnych  i  regularnych  specjalnych 

przewozów osób – 19szt.
 decyzje dotyczących zmian, cofnięcia, wygaśnięcia zezwoleń – 18szt.
 egzamin taxi – 7 osób.
 zawiadomienia o wszczęciu postępowania – 3szt. 

4. Działania podejmowane w zakresie stacji kontroli pojazdów:
• zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących 

stacje kontroli pojazdów – 1szt.
• protokoły z kontroli stacji – 4szt.

5. Działania podejmowane w zakresie wydawania uprawnień diagnosty:
 wszczęcie postępowania – 1szt
 decyzja o umorzeniu postępowania – 1szt.
 uprawnienia diagnosty – 1szt.
 protokoły kontrolne – 1szt.
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6. Działania podejmowane w zakresie ośrodków szkolenia kierowców:
 zaświadczeń  potwierdzających  wpis  do  rejestru  przedsiębiorców prowadzących 

OSzK – 4szt. 
 protokoły kontrolne – 12szt.

7.  Działania podejmowane w zakresie instruktorów:
 legitymacje instruktora – 18szt.

8. Działania podejmowane w zakresie osób niepełnosprawnych:
 karty parkingowe – 182szt.
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Wydział Geodezji 

• Wydano 104 decyzje administracyjne, 119 postanowień i 119 zaświadczeń.
• Rozpatrzono 70 wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji  rolnej,  29 wniosków 

o zmianę klasyfikacji gruntów, 18 wniosków o uzgodnienie warunków zabudowy, 536 
wniosków o udostępnienie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych 
osobowych,  wysłano  46  zawiadomień  do  Sądu  Rejonowego  w  Raciborzu 
o niezgodności zapisów w dziale pierwszym księgi wieczystej z ewidencją gruntów 
oraz 74 odpowiedzi na inne pisma związane z ewidencją gruntów.

• Wykonano dokumenty geodezyjne na 3638 zamówień od osób fizycznych i prawnych.
• Skontrolowano i  przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

1162  operaty  (opracowania  geodezyjne)  wykonane  przez  jednostki  wykonawstwa 
geodezyjnego.

• Wprowadzono 3885 zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków. 
• Przygotowano  materiały  na  1119  zgłoszeń  robót  geodezyjnych  przyjętych  od 

wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych.
• Wydano 159 opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.
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Referat Architektury i Budownictwa

Rodzaj 
pisma

Miasto lub gmina powiatu raciborskiego
Rudnik Krzanowice Kuźnia 

Raciborska
Krzyżanowice Nędza Pietrowice 

Wielkie
Kornowac Racibórz

Razem

decyzje 
o pozwoleniu 
na budowę

43 30 76 95 45 37 43 454 823

decyzje 
o zatwier-
dzeniu 
projektu 
budowl.

2 2 5 2 2 0 0 14 27

decyzje 
o pozwoleniu 
na rozbiórkę

3 11 2 12 0 9 1 14 52

zaświadczenie 
(o samodz. 
lok., do ksiąg 
wiecz. itd.)

1 0 16 4 1 3 5 112 142

zgłoszenia 
robót bud. nie 
wym. pozw. 
na budowę 

28 18 65 93 66 54 52 378 628

postanowienia 34 22 55 61 16 17 25 145 345
RAZEM 2.017
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ILOŚĆ WYDANYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH            
W REFERACIE ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA                     

W LATACH 2003-2007

Referat Inwestycji i Remontów
Do najważniejszych spraw prowadzonych w 2007r. zalicza się:
1. Zadanie „Szpital Miejski w Raciborzu” w II półroczu 2007r. był realizowany w ramach 

kontraktu  Wojewódzkiego dla  Województwa  Śląskiego na lata  2007-2008.  Wykonanie 
środków z budżetu Państwa w tym okresie wyniosło 2.500.000zł., środki w wysokości 
17.500.000zł.  zostały  przejęte  do  wydatków  niewygasających  budżetu  Państwa 
z upływem roku budżetowego 2007r.

2. Ze środków własnych Powiatu na tym zadaniu w II półroczu 2007 r. wykonanie wyniosło 
2.209,42zł.,  środki  w  wysokości  497.790,58zł.  uchwałą  Rady  Powiatu  Raciborskiego 
zostały  przyjęte  do  wydatków  niewygasających  budżetu  Powiatu  z  upływem  roku 
budżetowego 2007r.

3. Zakończono oraz rozliczono projekt pn. „Zwiększenie dostępności przejścia granicznego 
Šilheřovice - Chałupki. Modernizacja drogi powiatowej nr S3532” realizowany w ramach 
Programu INTERREG III  A Czechy-Polska zgodnie z  podpisaną  umową z Wojewodą 
Śląskim nr IG-2004/PL-CZ/2.24/1.1/U-20/06 z dnia 6 czerwca 2006r. oraz Aneksem nr 1 
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do  umowy,  podpisanym  w  dniu  31.05.2007r.  Projekt  ten  współfinansowany  był  ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Rozliczono  pozyskaną  kwotę  dotacji  przyznaną  aneksem  nr  2  z  dnia  23.10.2007r. 
do  umowy z  Wojewodą  Śląskim o  nr  BE.II-4/JK/701203-03/9/06  z  dnia  12.10.2006r. 
na  zrealizowane  w  okresie  08.2006r.-06.2007r.  zadanie  pn.  „Poprawa  dostępności 
komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Powiatu Raciborskiego – remont ul. Brzeskiej w 
Raciborzu” współfinansowane ze  środków z  Programu łagodzenia w regionie śląskim 
skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – II etap z dnia 
28.10.2005r. 

5. Przygotowywano wniosek o przyznanie kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi 
Polskiej  w  celu  pozyskania  środków niezbędnych  do  realizacji  inwestycji  w  zakresie 
budowy, przebudowy i  remontu dróg publicznych powiatowych na terenach wiejskich. 
Dalsze starania o pozyskanie kredytu oraz wyłonienie Wykonawców robót zaplanowane 
jest na rok 2008.

6. Po  otrzymaniu  od  projektanta  dokumentacji  przygotowano  wniosek  przetargowy 
w  sprawie  wyłonienie  wykonawcy  robót  dla  zadania  pn.  „Wykonanie  robót 
ogólnobudowlanych dotyczących adaptacji i remontu pozostałych pomieszczeń budynku 
Starostwa  Powiatowego  przy  Placu  Okrzei  4  w  Raciborzu”.  Umowa  z  Wykonawcą 
zadania została podpisana w styczniu 2008r.  

7. W ZSO nr 1 przy ul. Kasprowicza zakończono następujące zadania:
- „Wykonanie robót malarskich w budynku „A” i „B” oraz części Sali gimnastycznej”,
-„Rozbudowa  kompleksu  ZSO  nr  1  w  Raciborzu  –  budowa  łącznika,  z  salami 
językowymi  pomiędzy  zespołem  głównym  i  salą  gimnastyczną,  rozbudowa  Sali 
gimnastycznej”. Zadanie to jest współfinansowane z Fundacji Hermanniermannstiftung 
z siedzibą w Dusseldorfie.

8. W  zakresie  zadania  pn.  „Rozbudowa  kompleksu  w  ZSO  nr  1  w  Raciborzu  przy 
ul.  Kasprowicza  11  –  dobudowa  wiatrołapu  do  budynku  głównego”  ze  względu 
na  znaczny  koszt  przedłożony  w  ofertach  przetargowych  i  dwukrotne  unieważnienie 
przetargu,  referat  prowadził  konsultacje i uzgodnienia w celu wypracowania koncepcji 
wiatrołapu o niższej wartości. Zgodnie z WPI realizacja została przeniesiona na 2008r. 

9. W  ZSO  nr  2  przy  ul.  Kardynała  Wyszyńskiego  w  Raciborzu  zakończono  prace 
ogólnobudowlane  związane  z  zadaniem  pn.  „Termoizolacja  wraz  z  wymianą  stolarki 
okiennej w ZSO nr 2 w Raciborzu przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3”, na które 
WFOŚiGW  w  Katowicach  przyznał  dofinansowanie  w  formie  dotacji  w  wysokości 
5 314,00 zł i pożyczki w wysokości 157.740zł. W dniu 20.12.2007r. podpisano protokół 
odbioru  końcowego  dla  tej  inwestycji  oraz  przekazano  do  użytkowania.  Do  dnia 
31.01.2008r. inwestycja została rozliczona w WFOŚiGW.

10. Przygotowano część techniczną oraz dokumentację do postępowania zgodnie z ustawą 
Prawo  Zamówień  Publicznych  na  wyłonienie  wykonawcy  robót  dla  zadania  pn. 
„Modernizacja  sali  gimnastycznej  wraz  z  zapleczem w  ZSO  nr  2  w  Raciborzu  przy 
ul.  Kardynała  Stefana  Wyszyńskiego  3”.  Zadania  to  zgłoszono  do  ujęcia 
w  „Wojewódzkim  Programie  Rozwoju  Bazy  Sportowej”  w  celu  pozyskania 
dofinansowania tej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

11. Przygotowano część techniczną oraz dokumentację do postępowania zgodnie z ustawą 
Prawo  Zamówień  Publicznych  na  wyłonienie  wykonawcy  robót  dla  zadania 
pn.  „Opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  podwyższenie  jakości 
kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 
przy ul. Kozielskiej 19”. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na 
przekroczenie środków zabezpieczonych przez powiat na przedmiotowe zadanie. 
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12. W  ZSB  w  Raciborzu  przy  ul.  Wileńskiej  6  zrealizowano  zadanie  pn.  „Wykonanie 
modernizacji instalacji elektrycznych oraz robót budowlano – remontowych na III piętrze 
oraz w pomieszczeniu nr 214 na II piętrze”. 

13. W ZSZ w Raciborzu przy ul.  Wileńskiej 8 zakończono prace remontowe związane ze 
„zmianą  sposobu  użytkowania  pomieszczeń  kotłowni  i  magazynu  na  pracownię 
technologii żywienia z szatnią i pomieszczeniem porządkowym”. W zakresie tego zdania 
uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie nr U-69/07 z dnia 05.10.2007r. wydaną 
przez Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

14. W  ZSE  w  Raciborzu  przy  ul.  Gimnazjalnej  3  zakończono  „Modernizację  instalacji 
elektrycznych i oświetlenia w obiektach szkoły, a także zrealizowano zadanie polegające 
na „Naprawie uszkodzeń i zabezpieczenia auli”. 

15. W ZSE w Raciborzu przy ul.  Gimnazjalnej  3  w dalszym ciągu  realizowane są  roboty 
w  ramach  zadania  pn.  „Wymiana  części  posadzek  oraz  robót  malarskich 
i towarzyszących w obiektach ZSE przy ul. Gimnazjalnej 1 w Raciborzu”. Ze względu 
na trwające roboty związane z modernizacją i termoizolacją ZSE zgodnie ze spisanym 
aneksem termin zakończenia zadania ustalono do dnia 31.03.2008r.

16. W zakresie zadania pn. „Modernizacja źródła ciepła i instalacji wewnętrznych centralnego 
ogrzewania wraz z termoizolacją budynków w ZSE w Raciborzu przy                     ul.  
Gimnazjalnej  3”,  na  które  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej w Katowicach przyznał dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki, całkowicie 
zrealizowano  roboty  związane  z  wykonaniem  instalacji  c.o.  Zakończenie  robót 
ogólnobudowlanych  i  rozliczenie  zadania  przewidziane  jest  do  30.06.2008r.  Kwota 
przyznanej dotacji z WFOŚiGW wynosi 200 000,00 zł, zaś kwota pożyczki - 249 898zł.

17. Zlecono  dokumentację  projektową  i  przygotowano  część  techniczną  do  postępowania 
zgodnie  z  ustawą  Prawo zamówień  publicznych  na  wyłonienie  wykonawcy robót  dla 
zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w ZSE w Raciborzu przy 
ul.  Gimnazjalnej   3”.  Zadanie  to  zgłoszono  do  ujęcia  w  „Wojewódzkim  Programie 
Rozwoju Bazy Sportowej” w celu pozyskania dofinansowania tej inwestycji z Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej.

18. Zostały  zlecone  dokumentacje  i  opracowania  niezbędne  do  przygotowania  i  złożenia 
wniosku do WFOŚiGW w Katowicach w celu pozyskania dofinansowania dla zadania 
termoizolacja oraz wymiana instalacji c.o. w budynkach CKU i CKP. Realizacja zadania 
zaplanowana jest na  lata 2008 -2009. 

19. Przygotowano część techniczną oraz dokumentację do postępowania zgodnie z ustawą 
Prawo  zamówień  publicznych  na  wyłonienie  wykonawcy  dokumentacji  dla  zadania 
„Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgarniczne Centrum Dziedzictwa 
Kulturowego – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budynku 
mieszkalnego „D”,  budynku słodowni  „B” oraz elewacji  budynku „C”.  Dokumentacja 
wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień ma zostać wykonana zgodnie z 
zawartą umową z Wykonawcą do dnia 10.04.2008r.

20. Zakończono,  a  także  rozliczono  z  WFOŚiGW  w  Katowicach  inwestycję  związaną 
ze  zmianą  sposobu  użytkowania  wraz  z  przebudową  budynku  internatu  na  cele 
administracji  publicznej  przy  pl.  Okrzei  4  w  Raciborzu  pod  potrzeby  Starostwa. 
W dalszej kolejności zostało zlecone opracowanie dokumentacji projektowej i remontu 
pomieszczeń  w  budynku  Starostwa  przy  Pl.  Orzei  4  i  4a  dla  Wydziału  Komunikacji 
i  Transportu  i  pozostałych  komórek  organizacyjnych  mieszczących  się  przy 
ul. Klasztornej 6.

21. Ponadto m.in. sprawdzano i weryfikowano zasadność ponoszonych kosztów i celowość 
ich  wydatkowania  w  zakresie  remontów  i  inwestycji,  sprawdzano  i  weryfikowano 
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przedłożone  kosztorysy  i  przygotowywano  kosztorysy  na  potrzeby  Starostwa, 
dokonywano przeglądów gwarancyjnych wykonanych robót.

Biuro ds. Zamówień Publicznych

Charakterystyka przeprowadzonych przetargów w 2007r.
 w trybie zapytania o cenę

L.p.

Komórka
zlecająca

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Cena wybranej
oferty

 (brutto)

Nazwa 
wybranego
wykonawcy

1. OR Dostawa komputerów - Postępowanie 
unieważniono

2.

SG

Wykonanie ewidencji budynków i lokali dla 
jednostki ewidencyjnej Kuźnia Raciborska 
(przysiółki Kolonia Renerowska, Brantolka, 
Przerycie, Biały Dwór, Podbiała oraz obręby 
Turze i Siedliska

122.000zł Usługi geodezyjno-
Kartograficzne F. Przybyła 
Racibórz 

3. OR Dostawa sprzętu komputerowego 
i oprogramowania

47.143zł SOFT – IB Ireneusz Burek 
Racibórz

4. TP Dostawa projektorów multimedialnych - Postępowanie unieważnione

5.
OR

Dostawa urządzeń komputerowych i 
oprogramowania dla Starostwa Powiatowego 
w Raciborzu

- Postępowanie unieważnione

6.
SN

Dozór i utrzymanie czystości na terenie 
nieruchomości zabudowanej, położonej w 
Raciborzu przy ul. Bema 5

50.767,13zł Agencja Ochrony Osób i 
Mienia PH-U ALEX 
Aleksander Latocha Syrynia

7.

OR

Dostawa materiałów biurowych dla 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
Zadanie nr 1 – dostawa papieru do 
kserokopiarek i drukarek
Zadanie nr 2 – dostawa różnych materiałów 
biurowych
Zadanie nr 3 – dostawa tuszów i tonerów do 
urządzeń drukujących 

Zadanie nr 1 – 
20.740zł

Zadanie nr 2 – 
24.653,15zł

Zadanie nr 3 
------

Zadanie nr 1 i nr 2 
OFISTAR Sp. jawna 
Starzyński Andrzej , 
Starzyńska Katarzyna 
Racibórz

Charakterystyka przeprowadzonych przetargów w 2007r.
przetarg nieograniczony

L.p.
Komórka
zlecająca

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Cena wybranej
oferty

najkorzyst
(brutto)

Nazwa 
wybranego
wykonawcy

1. OR Dostawa sprzętu komputerowego 14.158,10zł GeNoBusiness Solutions 
Sp. z o.o. Warszawa

2. SI Naprawa uszkodzeń i zabezpieczenia 
budynku auli ZSE w Raciborzu

46.755,06zł P.B.U.H. BUDMED 
Racibórz

3. OR Dostawa licencji systemu antywirusowego 
NOD32 PL

5.521,72zł B3 System S.A.
Warszawa

4.
SI

Zmiana sposobu użytkowania kotłowni na 
pracownię technologii żywienia w ZSZ w 
Raciborzu

42.815,18zł Usługi Ciepłownicze 
i Remontowe 
Jan Krzemiński Racibórz

5. TP Zakup projektorów multimedialnych 5.953,60zł SHADOK AV Piechula 
Sp.k. Zabrze
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6.

SI

Modernizacja źródła ciepła i instalacji 
wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z 
termoizolacją budynków w:
ZSE w Raciborzu
Zad. Nr 1 – roboty sanitarne
Zad. Nr 2 – roboty budowlane

Zad. Nr 1 – 
309.224zł

Zad. Nr 2 – 
602.233,70zł

Zad. Nr 1 
Jan Krzemiński 
Usługi Ciepłownicze 
i Remontowe Racibórz
Zad. Nr 2 
PBUH Sp. z o.o. 
BUDMED Racibórz 

7. SI Termoizolacja wraz z wymianą stolarki 
okiennej w ZSO Nr 2 w Raciborzu

452.106,66zł P.U. BORBUD Racibórz

8.
SI

Rozbudowa kompleksu w ZSO nr 1 w 
Raciborzu – dobudowa wiatrołapu do 
budynku głównego

- Postępowanie unieważnione

9. OR Ubezpieczenie mienia Powiatu 12.772zł Towarzystwo Ubezpieczeń 
Filar S.A. Katowice  

10.
SN

Dozór i utrzymanie czynności na terenie 
nieruchomości zabudowanej w Raciborzu ul. 
Bema 5

28.614,95zł PUH „J&J” S.C.
 J. Torbus, Ł. Torbus 
Chrzanów

11. SG Dostawa plotera dla Starostwa Powiatowego 
w Raciborzu

23.912zł Oce-Poland Ltd. Sp.z o.o. 
Warszawa

12.
SI

Wykonanie modernizacji instalacji 
elektrycznych oraz robót budowlano-
remontowych w ZSB 

212.409,65zł F.R.B. „S.JAN-BUD” 
Racibórz 

13. SI Rozbudowa kompleksu ZSO Nr 1 
w Raciborzu

- Postępowanie unieważnione

14.

SG

Przeprowadzenie kontroli użytków i 
aktualizacji klasyfikacji gruntów na terenie 
obrębu ewidencyjnego Pietrowice Wielkie 
oraz Samborowice 

58.560zł GEO PROJEKT 
Czerwionka – Leszczyny

15.

OR

Dostawa laptopów oraz oprogramowania dla 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu:
Zadanie 1 – dostawa 18 laptopów
Zadanie 2 – dostawa oprogramowania 

Zadanie 1 – 
47.543,40zł

Zadanie 2 – 
12.904,67zł

Zadanie 1 – 
RESET Sp. z o.o Motycz

Zadanie 2 – 
ARTIM Sp. z o.o. Opole 

16.

SI

Adaptacja Zamku Piastowskiego w 
Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum 
Dziedzictwa Kulturowego – opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej - 
Budynek mieszkalny D, budynek słodowni B 
oraz elewacja budynku C.

362.340zł INWESTPROJEKT – 
Racibórz 

17.

SG

Wykonanie ewidencji budynków dla 
jednostki ewidencyjnej Krzyżanowice, obręb 
Chałupki w Powiecie Raciborskim

59.780zł Usługi Geodezyjno-
Kartograficzne 
Ferdynand Przybyła 
Racibórz

18.
ZW

Dostawa materiału opałowego do szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat 
Raciborski

136.640zł Kolejowe Przedsiębiorstwo 
Związkowe SP. z o.o. 
Katowice

19.
SG

Wykonanie ewidencji budynków dla 
jednostki ewidencyjnej 

33.306zł Usługi Geodezyjno-
Kartograficzne Lucjan 
Cichoń Racibórz

20.
SI

Opracowanie dokumentacji budowlanej 
projektowo-kosztorysowej na podwyższenie 
jakości kształcenia w ZSOMS w Raciborzu

- Postępowanie unieważnione

21.

SI

Wykonanie robót ogólnobudowlanych dot. 
adaptacji i remontu pozostałych pomieszczeń 
w budynku Starostwa Powiatowego w 
Raciborzu przy Pl. Okrzei 4

398.189,10zł PBUH Sp. z o.o. 
BUDMED Racibórz

22. SI Modernizacja Sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem w ZSE w Raciborzu

- Postępowanie unieważnione
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23. SI Modernizacja Sali gimnastycznej wraz z 
zapleczem w ZSO nr 2 w Raciborzu

sprawa w toku

Charakterystyka przeprowadzonych przetargów w 2007r.
w trybie zamówienia z wolnej ręki

L.p.
Komórka
zlecająca

Nazwa
przedmiotu
zamówienia

Cena wybranej
oferty

najkorzyst
(brutto)

Nazwa 
wybranego
wykonawcy

1. OR Usługi serwisowe i nadzoru autorskiego nad 
oprogramowaniem „URZAD”

74.664zł Computerland S.A. 
Katowice 

2.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
niemieckiego – grupa 1 i 2

6.240zł Edyta Wiesner 
Kuźnia Raciborska

3.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
niemieckiego – grupa 3

3.440zł Marcin Kapuścik
Racibórz

4.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
niemieckiego – grupa 4

3.040zł Monika Schattke
Pietrowice Wielkie 

5.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
niemieckiego – grupa 5

3.120zł Bożena Loffler 
Racibórz

6.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
angielskiego  – grupa 6 i 7

6.720zł Bożena Ploszka 
Racibórz

7.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
angielskiego  – grupa 10

3.200zł Roman Bugla 
Racibórz

8.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
angielskiego  – grupa 8 i 9

5.920zł Katarzyna Koczy 
Racibórz

9.

SI

Modernizacja źródła ciepła i instalacji 
wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z 
termoizolacją budynków w ZSE w Raciborzu 
zadanie nr 1 roboty sanitarne (zamówienie 
uzupełniające)

16.720,49zł Usługi Ciepłownicze 
i Remontowe
Jan Krzemiński 
Racibórz
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10.

TP

Przeprowadzenie kursów językowych w 
ramach projektu pn. „Doskonalenie 
kompetencji językowych osób pracujących 
szansą rozwoju gospodarczego Powiatu 
Raciborskiego” w zakresie języka 
angielskiego – grupa 8 i 9 

5.920zł Bożena Ploszka 
Racibórz

11.
SG

Zakup usługi asysty technicznej 
oprogramowania specjalistycznego 
eksploatowanego w Wydziale Geodezji

224.480zł WINUEL Wrocław

12.

OR

Świadczenie usług prawniczych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 
siedzibie przy ul. Klasztornej 6 oraz 
udzielanie porad prawnych klientom 
Starostwa w ramach Ośrodka Informacji dla 
Osób Niepełnosprawnych 

3.000zł Marta Topór-Piórko 
Sosonowiec

13.
OR.

Świadczenie usług prawniczych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 
siedzibie przy ul. Klasztornej 6

18.300zł Kancelaria Radcy Prawnego 
Elżbieta Topór
Racibórz

14.

OR

Świadczenie usług prawniczych na rzecz 
Starostwa Powiatowego w Raciborzu w 
siedzibie przy ul. Klasztornej 6 oraz Pl. 
Okrzei 4

36.600zł Kancelaria Radcy Prawnego 
Lidia Chrzan
Lyski

Referat Spraw Społecznych

I. W zakresie programów celowych finansowanych przez PFRON:  
1. prowadzono prace związane z realizacją umów o refundacje utworzenia stanowiska 

pracy i wynagrodzenia dla osób niepełnoprawnych zwartych przed 2003r.  
2. przeprowadzono  prace  związane  z  realizacją  umów  kredytowych  na  rozpoczęcie 

działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne zawartych przed 2007r. oraz 
w 2007r.

3. Prowadzono  prace  związane  z  przygotowaniem  i  realizacja  umów  kredytowych 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne na podstawie 
wniosków,  które  wpłynęły  w  2007r.  W  2007r.  udzielono  2  pożyczki  osobom 
niepełnosprawnym.

4. Realizowano  umowy  zawarte  w  latach  2004-2006  w  ramach  programu  celowego 
PFRON pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.

5. Realizowano  program  celowy  PFRON  pn.  „Ośrodki  Informacji  dla  Osób 
Niepełnosprawnych”. 

II. W zakresie ochrony zdrowia:  
1. Współpracowano z Dyrekcją Szpitala w sprawach bieżących.
2. Przygotowano  i  realizowano  umowę dotacji  celowej  na  zakup  aparatury i  sprzętu 

medycznego dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
3. Realizowano program zdrowotny dotyczący przeprowadzania dofinansowanych przez 

powiat raciborski badań w kierunku toksoplazmozy.
4. Współpracowano  z  NZOZ  „Centrum  Zdrowia”  przy  remontach  obiektów 

dzierżawionych od powiatu.
5. Współpracowano  z  NZOZ  „Centrum  Zdrowia”  oraz  innymi  zakładami  opieki 

zdrowotnej w sprawach bieżących.
6. Współpracowano z Fundacją na rzecz Szpitala Rejonowego w Raciborzu.
7. Przeprowadzono  konkursy,  przygotowano  i  realizowano  umowy  w  zakresie 

wspierania  realizacji  zadań  publicznych  dotyczących  ochrony i  promocji  zdrowia. 
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W 2007r.  podpisano 5 umów z tego zakresu,  w wyniku których udzielono dotacji 
łącznie na kwotę 49.100zł.    

III. W zakresie pomocy społecznej:  

1. Współpracowano z  jednostki  podległymi  realizującymi  zadania pomocy społecznej 
w sprawach bieżących.

2. Współpracowano z Wielofunkcyjną Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą im. M. L. 
Meozzi  w  Pogrzebieniu  w  zakresie  finansowania  pobytu  dzieci  z  terenu  powiatu 
raciborskiego w Placówce.

3. Współpracowano  z  Powiatowym  Zespołem  do  Spraw  Orzekania 
o  Niepełnosprawności  w  Rybniku  w  zakresie  orzeczeń  oraz  przekazywania 
i rozliczenia przyznanego dofinansowania.

4. Przeprowadzono  konkursy,  przygotowano  i  realizowano  umowy  w  zakresie 
wspierania  realizacji  zadań  publicznych  dotyczących  pomocy  społecznej. 
W I półroczu 2007r. podpisano i realizowano 4 umowy, w wyniku których udzielono 
dotacji łącznie na kowtę 61.010zł.  

5. Przygotowano i  realizowano porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego 
w  sprawie  pokrywania  kosztów  utrzymania  dzieci  i  młodzieży  w  rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2007r. podpisano łącznie 
9  porozumień  w  sprawie  pokrycia  kosztów  utrzymania  dzieci  w  rodzinach 
zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

6. Realizowano umowy w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych dotyczących 
pomocy społecznej.

7. Realizowano  umowę  dotyczącą  przekazania  dotacji  celowej  z  budżetu  Wojewody 
Śląskiego dla DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, przeznaczonej na remont budynku 
Domu w związku ze szkodami powstałymi w wyniku pożaru.

8. Przygotowano  oraz  realizowano  umowę  dotyczącą  przekazania  dotacji  celowej 
z budżetu powiatu raciborskiego dla DPS Pl. Jagiełły, przeznaczonej na remont dachu 
Domu. 

9. Przygotowano  oraz  realizowano  umowy  dotyczące  przekazania  dotacji  celowej 
z  budżetu  powiatu  raciborskiego  oraz  budżetu  Wojewody  Śląskiego  dla  DPS 
Pl. Jagiełły, przeznaczonej na realizację programu naprawczego tj. wymianę okien.

10. Realizowano  umowę  dotyczącą  przekazania  dotacji  celowej  dla  DPS  Pl.  Jagiełły, 
ze środków przekazanych przez Miasto Racibórz.

11. Współpracowano  z  organizacjami  pozarządowymi  z  terenu  powiatu  raciborskiego 
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, w zakresie przekazywania informacji 
od Ministra Zdrowia, Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz 
prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.      
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Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Rolnictwa 

W 2007r. do Referatu wpłynęło ogółem 1071 różnego rodzaju pism. W II półroczu 2007r. 
w stosunku do I półrocza 2007r. do Referatu wpłynęło odpowiednio: 389 i 516 wniosków, 
które dotyczyły spraw z zakresu:

Ilość wniosków z zakresu: I półrocze II półrocze
Ochrony powietrza 13 18
Uzgadniania  inwestycji  szkodliwych  dla 
środowiska 65 54

Pozwolenia zintegrowane 0 3
Uzgadnianie rekultywacji 2 0
Gospodarki odpadami 100 55
Ochrony wód 86 43
Ochrony przyrody 54 86
Ochrony zwierząt 5 15
Ochrony przed hałasem 5 3
Rolnictwo 40 5
Leśnictwo 17 9
Łowiectwo 16 4
Spraw geologicznych 19 13
PFOŚiGW 94 81

OGÓŁEM: 516 389

2. Terminy realizacji wniosków i wydawania decyzji.

W  I  półroczu  2007r.  i  w  II  półroczu  2007r.  wydano  odpowiednio:  94  i  86 decyzji 
administracyjnych, które wydane zostały z zakresu:
 ustawy o ochronie przyrody,
 ochrony przed hałasem,
 ustawy Prawo wodne,
 ustawy o odpadach,
 geologii,
 ochrony powietrza.

3. Analiza bilansu PFOŚiGW.

Poniżej  przedstawiono  bilans  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej za 2007r.

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 
01.01.2007r. do  dnia 31.12.2007r.

Bilans otwarcia (BO) na koncie PFOŚIGW wynosił 184.757,75 zł.
Przychody Funduszu pochodzą z następujących źródeł:
- wpływy z różnych opłat,    
- darowizny.
Razem przychody (BO+wpływy) do dnia 31. 12. 2007 r. wyniosły           -          749.715,18zł
Wydatki Funduszu do 31. 12. 2007r. wyniosły                                          -          660.367,88zł 
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Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 
01.01.2006r. do dnia 31.12.2006r.

Bilans otwarcia (BO) na koncie PFOŚiGW wynosił 138.436,49 zł
Razem przychody (BO+wpływy) do dnia 31.12.2006 r. wyniosły           -           706.298,65 zł
Wydatki Funduszu do 31.12.2005 r. wyniosły                                           -           521.540,90zł

Zgodnie  z  art.  401  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001r. 
(tekst  jednolity  z  2006r.  Dz.  U.  Nr  129,  poz.  902,  z  późn.  zm.)  przychodami  funduszy 
są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych 
pobieranych  na  podstawie  ustawy,  co  wynika  również  z  powyższego  zestawienia. 
Przychodami  funduszy  mogą  być  dobrowolne  wpłaty,  zapisy  darowizny,  świadczenia 
rzeczowe  i  środki  pochodzące  z  fundacji  oraz  wpływy z  przedsięwzięć  organizowanych 
na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podmiot korzystający ze środowiska ustala 
i  wnosi  opłatę na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego.  Wpływy z tytułu opłat 
i kar stanowią w 10 % przychód powiatowych funduszy. W związku z potrzebą zwiększenia 
wpływów  środków  finansowych  na  PFOŚiGW zaistniała  konieczność  wdrożenia  kontroli 
wnoszenia  opłat  środowiskowych przez podmioty korzystające  ze  środowiska,  które  mają 
siedzibę na terenie naszego powiatu. Ponieważ samodzielna kontrola w tym zakresie była 
trudna  do  zrealizowania  wstąpiono  do  szerszego  systemu  zarządzania  środowiskowego. 
System  zarządzania  środowiskiem,  który  przewiduje  „Program  Ochrony  Środowiska 
dla  Powiatu  Raciborskiego”  jest  opracowany  na  podstawie  Regionalnego  Systemu 
Zarządzania  Środowiskiem REMAS.  Jego  wdrożenie  zostało  znacznie  ułatwione  poprzez 
nabycie dla tut. referatu sprzętu oraz systemu komputerowego. Wdrożenie przedmiotowego 
systemu  przyczyniło  się  znacznie  do  zwiększenia  wpływów  opłat  środowiskowych, 
co  wynika  także  z  analizy  bilansu  PFOŚiGW  analizowanego  w  latach  ubiegłych. 
W minionych latach wysokość dochodów PFOŚiGW utrzymuje się na podobnym poziomie. 
Zwiększone  wpływy  spowodowane  są  zarówno  wdrożeniem  opisanego  wyżej  systemu 
REMAS,  jak  i  zwiększającą  się  świadomością  podmiotów  gospodarczych  prowadzących 
swoją  działalność  na  terenie  powiatu  raciborskiego  dot.  przepisów  w  zakresie  ochrony 
środowiska. 
W 2007r. środki Funduszu zostały wydatkowane na dofinansowanie n/w zadań:

- modernizację kotłowni w ZSO w Rudniku z wykonaniem instalacji CO – etap II – 
25.000zł,

- utrzymanie terenów zieleni dla Urzędu Miejskiego w Krzanowicach – 2.500zł,
- termomodernizację  i  modernizację  kotłowni  i  wewnętrznej  instalacji  c.o.  budynku 

Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. Kasprowicza 12 w Raciborzu – 
40.000zł,

- wystawa „Ciepło przyjazne środowisku” dla Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich 
– 5.000zł,

- termomodernizacja  budynku  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego  w  Pawłowie  dla 
Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich – 50.000zł,

- demontaż  i  unieszkodliwienie  azbestu  –  osoby  fizyczne  z  terenu  powiatu  – 
70.673,74zł,

- demontaż i  unieszkodliwianie  azbestu – jednostki,  które nie zalicza się  do sektora 
finansów publicznych – 19.000zł,  

- naprawę klap zwrotnych na  urządzeniach melioracji  szczegółowej  Gminnej  Spółki 
Wodnej w Rudniku – 5.000zł,

- zakup  rębaka  do  drewna  dla  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Raciborzu  – 
38.414,27zł,
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- likwidację nielegalnego wysypiska śmieci w leśnictwie Krasiejów dla Nadleśnictwa 
Rudy Raciborskie – 19.381,80zł,

- cykl audycji pn. „Eko Radio 2007” dla Radia Vanessa w Raciborzu – 2.000zł,
- wniosek o dofinansowanie dla zakupu worków do zbiórki segregowanych odpadów 

komunalnych (plastik) dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Raciborzu – 2.450zł,
- modernizację  źródła ciepła i  instalacji  wewnętrznych centralnego ogrzewania wraz 

z termoizolacją budynków w ZSE w Raciborzu – 200.000zł,
- termoizolacja  wraz  z  wymianą  stolarki  okiennej  w  ZSO  Nr  2  w  Raciborzu  – 

150.000zł.
Ponadto, ufundowano nagrody na konkursy ekologiczne organizowane przez:

- Samorządowe Przedszkole w Rudniku – 743,60zł,
- II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu – 498,40zł,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu – 3.581,05zł,

W 2007r. wydano 180 decyzji administracyjnych. Decyzje wydane zostały z zakresu:
 ustawy o ochronie przyrody - 70 decyzji,
 ustawy Prawo wodne - 35 decyzji,
 ustawy o odpadach - 46 decyzji,
 rolnictwa i łowiectwa - 11 decyzji,
 geologii - 5 decyzji,
 ochrony powietrza - 7 decyzji,
 rekultywacji - 2 decyzje,
 pozwolenia zintegrowane - 3 decyzje,
 rekultywacja  – 2 decyzje,
 ochrony przed hałasem – 1 decyzja.
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ILOŚĆ WYDANYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH            
W REFERACIE OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI 

WODNEJ I ROLNICTWA W LATACH 2003-2007

Referat Edukacji, Kultury i Sportu

Realizacja zadań w dziedzinie oświaty:
1. NARADY DYREKTORÓW.

W 2007r. przeprowadzono 6 narad z dyrektorami szkół i placówek, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Raciborski:

• 16.01. i 07.02.– dot. spraw bieżących
• 06.06. i 19.06.– dot. spraw bieżących oraz przygotowania projektów arkuszy orga-

nizacyjnych na rok szkolny 2007/2008
• 29.08.– dot. przygotowań do nowego roku szkolnego 2007/2008
• 05.11.– dot. indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnospraw-

nych w szkołach ogólnodostępnych 
2. INNE SPOTKANIA.

• 16.01. – spotkanie zespołu ds. kierunków kształcenia;
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• 30.01. – spotkanie dot. zasad elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjal-
nych;

• 13.03.  –  spotkanie  szkoleniowe  dot.  parametryzacji  szkół  ponadgimnazjalnych, 
dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski wraz z analizą funkcjo-
nujących już parametrów w szkołach; 

• 21.03. – spotkanie dot. elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych;
• 17.05. – spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Raciborskiego i Rady Powiatu 

Raciborskiego  z  Radą  Pedagogiczną  Zespołu  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  1 
w Raciborzu;

• 05.06. - prezentacja oprogramowania komputerowego „Księgowość / Płace Opti-
vum” przez firmę Vulcan.

3. KONKURSY I IMPREZY POD PATRONATEM STAROSTY RACIBORSKIEGO OR-
GANIZOWANE PRZEZ JEDNOSTKI OŚWIATOWE:
- dofinansowywane ze środków Powiatu Raciborskiego:

• XVI Konkurs Recytatorski poświęcony poezji J. v. Eichendorffa i A. Mickiewicza 
(ZSO 2),

• Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii” (ZSO 2),
• Konkurs Wiedzy o Ziemi Raciborskiej (ZSO 2),
• Konkurs Recytatorski (ZSO 2),
• Konkurs Chemiczny (ZSZ),
• Konkurs Multimedialny (ZSB),
• Konkurs Astronomiczny (ZSO 1),
• Konkurs Plastyczny „Barwy Jesieni” (MDK),
• Wieczorek Śląski (ZSE),
• Biesiada Szkół Specjalnych „Bajtel Gala”,

- nie dofinansowywane ze środków Powiatu Raciborskiego:
• Międzynarodowy Maraton Matematyczny „MAR – MAT” (G 3),
• VII Konkurs Informatyczny FORUM OPTIMUS (G 3),
• I Powiatowy Konkurs Matematyczno – Przyrodniczy EKOMAT (SP 15),
• II Powiatowy Konkurs Piosenki Anglojęzycznej (G 5),
• Powiatowy Konkurs na Monodram czyli Teatr Jednego Aktora (G 5),
• V Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczny „To przez nas ziemia się grzeje” (G1),
• I Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek (G 5),
• II Powiatowy Konkurs Poezji Niemieckojęzycznej (G 5),
• V Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych (ZSO 2).

4. KONKURSY NA STANOWISKA DYREKTORÓW.
20.06.2007r. odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów:

♦  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno–Wychowawczego  w  Rudach.  Pani  Alicja 
Grzesiak–Sobania  otrzymała  powierzenie  stanowiska  dyrektora  na  okres  od 
01.07.2007r. do 31.08.2011r.

♦ Międzyszkolnego  Ośrodka  Sportowego  w  Raciborzu.  Pan  Janusz  Obarymski 
otrzymał powierzenie stanowiska dyrektora na okres od 01.09.2007r.                  do 
01.08.2012r.

♦ Zespołu Szkół Budowlanych w Raciborzu. Pan Jacek Kąsek otrzymał powierzenie 
stanowiska dyrektora na okres od 01.09.2007r. do 31.08.2012r.

Zarząd Powiatu Raciborskiego,  po otrzymaniu pozytywnej  opinii  Kuratorium Oświaty 
w  Katowicach,  przedłużył  powierzenie  stanowiska  dyrektora  Zespołu  Szkół 
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Ekonomicznych  w  Raciborzu  Panu  Zenonowi  Sochackiemu  oraz  Zespołu  Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Panu Arkadiuszowi Tylce na 
okres od 01.09.2007r. do 31.08.2012r.

5. OFERTA EDUKACYJNA.
Celem ułatwienia  młodzieży  wyboru  drogi  edukacyjnej  został  opracowany informator, 
który miał umożliwić zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych szkół, 
dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski.

Ponadto pracownicy Referatu przeprowadzili 20 prezentacji w gimnazjach, których celem 
było zapoznanie młodzieży z zasadami elektronicznego naboru:

• 12.03. – Gimnazjum w Tworkowie i Kornowacu,
• 13.03. - Gimnazjum  w Rudach, 
• 14.03. – Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich,
• 15.03. – Gimnazjum w Syryni,
• 16.03. - Gimnazjum w Rudniku,
• 19.03. – Gimnazjum w Lubomii,
• 20.03. – Gimnazjum w Bierkowicach i Krzanowicach,
• 20.03. – Gimnazjum w Krzyżanowicach,
• 22.03. – Gimnazjum w Szonowicach,
• 23.03. – Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu 
• 26.03. – Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu,
• 27.03. – Gimnazjum w Kietrzu,
• 28.03. – Gimnazjum w Polskiej Cerekwi,
• 30.03. – Gimnazjum nr 3 w Raciborzu,
• 03.04. - Gimnazjum nr 5 w Raciborzu,
• 11.04. - Gimnazjum Nr 2 w Raciborzu (dla rodziców),
• 25.04.  -  Gimnazjum  w  Baborowie  i  w  Gimnazjum  nr  3  w  Raciborzu 

(dla rodziców).
Ofertę umieszczono również na stronie internetowej powiatu raciborskiego.
Ponadto  zaprezentowano  ją  w  dniach  17–19.04.  w  ramach  zorganizowanych 
we współpracy  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  Targów  Edukacyjnych. 
Dodatkowo szkoły ponadgimnazjalne w tym samym czasie organizowały Dni Otwarte 
Szkół.

6. SZKOLENIE KADRY KIEROWNICZEJ:
W dniach 11–13.04.2007r. odbyło się szkolenie dla kierowniczej jednostek oświatowych 
podległych  Powiatowi  Raciborskiemu  z  zakresu  znowelizowanej  ustawy  o  systemie 
oświaty  oraz  Karta  Nauczyciela,  jak  również  Rozporządzenia  MEN  o nadzorze 
pedagogicznym.

7. NAGRODY STAROSTY.
W  2007r.  przyznano  26  Nagród  Starosty  Raciborskiego  w  dziedzinie  oświaty 
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej. 

8. TARGI PRACY DLA NAUCZYCIELI.
W dniu 14.06.2007r. odbyły się III Targi Pracy dla Nauczycieli, których organizatorem 
był Referat Edukacji, Kultury i Sportu tut. Starostwa wraz z Powiatowym Urzędem Pracy 
w Raciborzu. W targach uczestniczyło 116 osób. Baza danych o osobach poszukujących 
pracy w zawodzie nauczyciela została przekazana dyrektorom szkół/placówek podległych 
Powiatowi Raciborskiemu.

9. ARKUSZ ORGANIZACYJNY.
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Projekty  arkuszy  organizacyjnych  na  rok  szkolny  2007/2008  zostały  przygotowane 
z uwzględnieniem  zasad  parametryzacji,  która  została  wdrożona  od  01.09.2006r. 
w  liceach  ogólnokształcących,  profilowanych,  zasadniczych  szkołach  zawodowych 
i technikach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski. Referat Edukacji, 
Kultury i  Sportu wdrożył  również oprogramowanie Sigma Optimum zwane hurtownią 
danych oświatowych.

10. MATERIAŁ NA SESJĘ RADY POWIATU.
Opracowany został materiał na Sesję Rady Powiatu Raciborskiego w dniu 29.05.2007r. pt. 
„Plany naborowe na rok szkolny 2007/2008 dla szkół, których organem prowadzącym jest 
Powiat Raciborski”.

11. PRACOWNIE KOMPUTEROWE.
W ramach  projektu  „Pracownie  komputerowe dla  szkół”  w 2007r.  kolejną  pracownię 
internetową otrzymały n/w szkoły i placówki oświatowe:
1. ponadgimnazjalne:

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych w Raciborzu,
- II  Liceum  Ogólnokształcące  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  Nr  2 

w Raciborzu,
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ogólnokształcących  

Nr 1  w Raciborzu,
- III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu,

2. gimnazja:
- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 

w Raciborzu,
- Gimnazjum  Specjalne  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno  –  Wychowawczym 

w Rudach,
3. szkoły podstawowe do 12 oddziałów:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu.
Powiat  Raciborski  jako  organ  prowadzący  zobowiązał  się  do  sfinansowania 
kosztów szkoleń nauczycieli

Ponadto 2 szkoły otrzymały „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach 
szkolnych”:

- II Liceum Profilowane przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10 w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu.

Oba projekty Ministerstwa Edukacji  Narodowej  są współfinansowane z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

12. NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH.
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2007/2008 odbył się po raz drugi 
drogą  elektroniczną.  Ogółem do  klas  I  szkół  ponadgimnazjalnych  zostało  przyjętych 
1591 uczniów (stan na 05.07.2007r.).

Realizacja zadań w dziedzinie kultury:

♦ 05.01.2007r.  w  Raciborskim  Muzeum  odbył  się  Koncert  Noworoczny  Starosty 
Raciborskiego. Organizatorem było Starostwo Powiatowe.

♦ 08–09.01.2007r. w  sali  widowiskowej  Domu  Kultury  „Strzecha”  w  Raciborzu  odbył 
się VII Powiatowy Przegląd Inscenizacji Bożonarodzeniowych „Pójdźmy do Betlejem”. 
Organizatorami Przeglądu było Starostwo Powiatowe i RCK. W przeglądzie uczestniczyło 
19  zespołów z  powiatu  raciborskiego.  5  nagrodzonych  zespołów reprezentowało  nasz 
powiat w X Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Bożonarodzeniowych „Radlińskie 
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Betlejki”.  Koncert  Galowy,  podczas  którego  zostały  rozdane  nagrody  odbył 
się 17.01.2007r.

♦ 17.03.2007r.  w RCK odbyły się  eliminacje  powiatowe  52  Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, w których wzięło udział 21 uczestników. Konkurs obejmował 4 turnieje: 
recytatorski,  poezji  śpiewanej,  monodram,  wywiedzione  ze  słowa.  6  osób 
zakwalifikowało się do przeglądu rejonowego, który odbył się 14-15.04.2007r. w Bielsku 
-  Białej.  Organizatorami  Konkursu  byli:  RCK,  Urząd  Miasta  Racibórz,  Starostwo 
Powiatowe w Raciborzu. 

♦ 09.04.2007r.  w Raciborzu – Sudole,  Bieńkowicach oraz Pietrowicach Wielkich odbyły 
się tradycyjne Wielkanocne Procesje Konne. 

♦ 19.04.2007r. w kościele p.w. Św. Mikołaja w Raciborzu odbył się koncert wielkanocny 
„W hołdzie  Janowi  Pawłowi  II”  w  wykonaniu  solistów,  Chóru  Mieszanego  PSM  II 
stopnia w Gliwicach oraz Orkiestry Symfonicznej Gliwickiego Teatru Muzycznego pod 
dyrekcją Andrzeja Rosoła.

♦ 16,  17  i  20.04.2007r.  odbywał  się  VIII  Powiatowy  Przegląd  Szkolnych  Zespołów 
Artystycznych.  Przegląd  obejmuje  3  przeglądy:  teatralny,  muzyczny,  taneczny. 
We wszystkich przeglądach ogółem uczestniczyło 501 wykonawców z 8 gmin powiatu 
raciborskiego:  Raciborza,  Kuźni  Raciborskiej,  Krzanowic,  Pietrowic  Wielkich, 
Krzyżanowic,  Nędzy,  Rudnika  i  Kornowaca.  Festiwal  26.04.2007r.  zakończył  Koncert 
Galowy. Podczas koncertu zaprezentowano wybranych laureatów oraz wręczono nagrody 
wyróżnionym uczestnikom.

♦ 02–03.06.2007r. na Zamku w Raciborzu odbył się II Międzynarodowy Festyn Rycerski 
organizowany przez Opolskie Bractwo Rycerskie. Podczas festynu zaprezentowano m.in. 
pokazy walk rycerskich.

♦ 03–05.08.2007r. – występ zespołu Jambo Africa podczas Dni Krzanowic.
Powiatowa  Inauguracja  Roku  Kulturalnego,  która  odbyła  się  w  Raciborskim  Centrum 
Kultury w Raciborzu przy ul. Londzina 38.

W ramach obchodów Roku Josepha von Eichendorffa dofinansowano kilka imprez:
♦ Konkurs  Recytatorski  poświęcony  pamięci  J.v.Eichendorffa  i  A.  Mickiewicza  – 

09.02.2007r.,
♦ plener  malarsko–fotograficzny  w  Łubowicach  organizowany  przez  Zespół  Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu - 28–30.03.2007r.,
♦ Festyn  w  Raciborzu–Brzeziu  z  okazji  100  rocznicy  poświęcenia  pomnika 

J.v.Eichendorffa – 13.05.2007r.,
♦ uroczystość poświęcenia historycznego młyna Eichendorffa w Brzeźnicy – 23.06.2007r.
♦ wystawa płaskorzeźby połączona z konkursem „Ród Eichendorffów w płaskorzeźbie” 

w Tworkowie – 02.07.2007r.
♦ seminarium  naukowe  „Eichendorffowie  –  możny  ród  pogranicza:  Tworków  – 

Szylerzowice” – sierpień 2007r.
♦ Międzynarodowa  Konferencja  Naukowa  poświęcona  Josephowi  von  Eichendorffowi 

w Łubowicach – 05–07.10.2007r.
♦ XVII Festiwal Pieśni Chóralnej do słów J.v. Eichendorffa – 25.11.2007r.
♦ uroczystość podsumowująca obchody Roku Josepha von Eichendorffa – 12.12.2007r.

Imprezy pod patronatem Starosty Raciborskiego.

♦ 30.03.2007r.  w raciborskim Muzeum odbyło się  rozstrzygnięcie  konkursu na ozdobę 
wielkanocną. W konkursie uczestniczyły dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
powiatu raciborskiego. Patronat honorowy sprawował Starosta Raciborski.
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♦ 19.04.2007r. GZOKSiT w Krzyżanowicach, z siedzibą w Tworkowie zorganizował XV 
Międzynarodowy Przegląd  Teatrzyków Przedszkolnych.  W przeglądzie  wzięły udział 
zespoły  przedszkolne  z  terenu  gminy Krzyżanowice  oraz  sąsiednich  gmin  czeskich: 
Hat`i,   Silherovic  i  Pist.  Przegląd  odbył  się  pod  honorowym  patronatem  Starosty 
Raciborskiego.

♦ 29.04.2007r.  na  Hali  Sportowej  „Rafako”  odbył  się  festyn  z  okazji  10  lat  audycji 
radiowej  „Die  deutsche  stimme  aus  Ratibor”.  Patronat  nad  imprezą  objął  Starosta 
Raciborski.

♦ 03.06.2007r. w muszli koncertowej Ośrodka Wypoczynkowego „Buk”w Rudach odbyła 
się XV edycja „Trojoka Śląskiego”. W tegorocznym święcie pieśni chóralnej wystąpiły 
chóry powiatu raciborskiego oraz orkiestra dęta. Organizatorem imprezy był PZCHiO 
Okręgu Raciborskiego. Starosta Raciborski objął to przedsięwzięcie swoim patronatem. 

W marcu w odniesieniu do „Programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2007” ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury 
i ochrony dziedzictwa kulturowego.
Wpłynęło 15 ofert. 10 ofert zostało odrzuconych ze względów formalnych. Decyzją Zarządu 
postanowiono dofinansować 5 projektów:

♦ XII  Festiwal  Muzyki  Organowej  „Muzyka  w  starym  opactwie”.  Organizatorami 
Festiwalu są: Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Opolskiego, filia w Gliwicach oraz Sanktuarium Matki Bożej w Rudach. 

♦ „Intronizacja  Króla  Kurkowego  2007”  –  organizowana  przez  Raciborskie  Kurkowe 
Bractwo Strzeleckie z Raciborza 

♦ 3. Raciborski Festiwal Sztuki „Ciało. Duch. Miasto” – organizowany przez Raciborskie 
Stowarzyszenie Kulturalne ASK z Raciborza 

♦ III Festiwal Podróżniczy „Wiatraki” – organizowany przez Stowarzyszenie Podróżników 
Grupa Rosynant z Raciborza 

♦ Festiwal  Pieśni  Religijnej  „Spotkałem  Pana”  organizowany  przez  Parafię  NSPJ 
w Raciborzu 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

W 2007r. w Referacie Gospodarki Nieruchomości zrealizowano następujące zadania: 
- zawarto następujące umowy cywilnoprawne: 

- umowy sprzedaży - 13,
- umowy dzierżawy – 25,
- umowy darowizny – 2,
- umowy ustanowienia użytkowania wieczystego - 2
- umowy użyczenia – 8.

- ilość rozpatrywanych spraw w Referacie – 2.476.
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ILOŚĆ WYDANYCH DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH            
W REFERACIE GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

W OKRESIE II PÓŁROCZE 2005-2007

Biuro ds. Zarządzania Jakością 

Działalność Biura ds. Zarządzania Jakością obejmowała następujące zadania:

- modyfikację i aktualizację dokumentacji systemowej, 

- koordynację i nadzór nad zadaniami Zespołu ds. systemu jakości i doskonalenia usług. 
Zespół  odbył  2  posiedzenia,  w  tym  1  w  rozszerzonym  składzie  o  naczelników 
i kierowników komórek organizacyjnych,

- przygotowanie  całość  dokumentacji  na  Przegląd  systemu  zarządzania  jakością  przez 
kierownictwo, 

- omówiono i analizowano wnioski z I auditu nadzoru,

- stopniowo omawiano wnioski/założenia do planu poprawy jakości i rozwoju usług na lata 
2008-2009,   

- koordynację działań z zakresu szkoleń dot. zarządzania jakością:
a) na bieżąco przeprowadzano szkolenia wstępne nowoprzyjętych pracowników,
b) przeszkolono  Członków  Zarządu  w  zakresie  prowadzonych  prac  doskonalących 

System.

Referat Promocji, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej

Działania  podejmowane  przez  pracowników  Referatu  w  zakresie  promocji  powiatu 
i turystyki:

Spotkania z przedstawicielami gmin powiatu raciborskiego.
Spotkania w sprawie wspólnej promocji odbyło się w dniach:
- 14.02.2007r. i 01.03.2007r.  w Starostwie Powiatowym w Raciborzu,
- 11.04.2007r. w Gminnym Centrum Informacji w Rudniku,
- 24.05.2007r. w Urzędzie Miasta Kuźnia Raciborska,
- 19.06.2007 w Ośrodku AquaBrax w Szymocicach Gm. Nędza,
- 09.10.2007 w Urzędzie Gminy Krzyżanowice. 
W  ramach  spotkań  omówiono  sprawę  serii  wydawnictw  promujących  powiat  raciborski 
i gminy z osobna, opracowano kalendarz imprez pt. „Wakacje w powiecie raciborskim”, który 
został  rozesłany  do  gmin,  umieszczony  na  stronach  www.tourcom.pl, 
www.powiatraciborski.pl i  w  postaci  wkładki  dołączony  do  „Aktualności  Powiatu 
Raciborskiego”. Rozpatrywano wspólny udział w targach krajowych i zagranicznych – nie 
tylko  poprzez  dostarczenie  materiałów  promocyjnych  poszczególnych  gmin,  jak  również 
produktów lokalnych producentów żywności, a także poprzez czynny udział grup młodzieży 
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śpiewającej,  tańczącej  i  miejscowych  artystów.  Istnieje  konieczność  przygotowania  ofert 
inwestycyjnych  poszczególnych  gmin,  listy  producentów  żywności  oraz  listy  atrakcji 
turystycznych.  Podczas  spotkań  zaprezentowano  nowy  system  wystawienniczy  powiatu 
raciborskiego,  a  także  portal  internetowy  tour.com,  o  którego  możliwościach  wszyscy 
uczestnicy zostali poinformowani. 
Poruszono sprawę wspólnego budżetu promocyjnego wszystkich gmin powiatu. Niestety nie 
udało  się  wypracować  koncepcji  utworzenia  odrębnej  jednostki  organizacyjnej,  której 
promocja gospodarcza miałaby być głównym celem.

Udział w targach krajowych i zagranicznych:
W  dniach  30.03.2007–01.04.2007  Powiat  Raciborski  uczestniczył  w  międzynarodowych 
targach  turystycznych  „Silesia  Tour  Glob  2007”  w  Katowicach  w  ramach  wspólnie 
urządzonego ze  Śląską Organizacją  Turystyczną stoiska,  za  które ŚOT otrzymał  pierwszą 
nagrodę w kategorii najładniejszej ekspozycji stoiska.
Powiat  Raciborski  reprezentował  na  targach  jednocześnie  cały  Subregion  Zachodni 
Województwa  Śląskiego  z  siedzibą  w  Rybniku.  W  ramach  stoiska  powiatowego 
przedstawiono nie tylko materiały przygotowane przez referat,  ale i materiały promocyjne 
z  gmin  powiatu  raciborskiego,  dostarczone  wcześniej  do  siedziby  Starostwa.  Na  stoisku 
częstowano kołoczem śląskim z gminy Pietrowice Wielkie. Na estradzie w ramach targów 
swoje  umiejętności  wokalno-taneczne  zaprezentowała  młodzież  z  gminy Racibórz  (zespół 
Miraż  Młodzieżowego Domu Kultury)  i  gminy Krzyżanowice  (zespół   Tworkauer  Eiche, 
zespół  Uśmiech  z  GZOKSiT  w  Tworkowie),  a  na  antresoli  katowickiego  centrum 
wystawienniczego swoje prace prezentowali artyści z gminy Krzyżanowice – Barbara Kasza 
i Bernard Adamczyk.
Powiat Raciborski był reprezentowany na „Targach Partnerstwa” w dniach 11-13.05.2007r. 
w  Wrexham  (Walia).  Pokazano  film  promujący  walory  turystyczne  i  gospodarcze  ziemi 
raciborskiej, a także przekazano materiały promocyjne – foldery, ulotki, mapy powiatu i inne 
przygotowane zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i gminy powiatu.
W  czerwcu  2007  Powiat  wziął  udział  w  II  Festiwalu  Kuchni  Śląskiej  „Śląskie  smaki” 
w Cieszynie.  W części konkursowej,  w kategorii  -   amatorzy,  Powiat był reprezentowany 
przez  dwie  drużyny:  Koło  Gospodyń Wiejskich  DFK z  Krzanowic  oraz  Koło  Gospodyń 
Wiejskich  z  Kuźni  Raciborskiej,  które  zdobyło  II  miejsce  i  „Srebrny  durszlak” 
za  przygotowanie  regionalnych  potraw  śląskich.  Na  własnym  stoisku  wystawienniczym 
Powiat prezentował nie tylko materiały promocyjne – ulotki, foldery, mapy powiatu i inne, ale 
i po raz pierwszy promował produkty żywnościowe lokalnych producentów m.in. słodycze 
firmy Silvest SA, piwo z Browaru Racibórz, miód i pyłek kwiatowy pszczelarzy                 z  
Brzezia oraz chleb z Piekarni w Żerdzinach.  
Na  targach  Tour  Salon  2007  w  Poznaniu,  certyfikat  Polskiej  Organizacji  Turystycznej 
dla Najlepszego Produktu Turystycznego w 2007r. otrzymała Śląska Organizacja Turystyczna 
za  Festiwal Kuchni Śląskiej. 

Zakup materiałów promocyjnych:
- wykonano plakaty promocyjne m.in. z okazji Roku Pamięci Josepha von Eichendorffa,
- wykonano 1000 egz. publikacji, opisującej zabytki ziemi raciborskiej „Zabytki powiatu 

raciborskiego”  (publikacja  została  przekazana  gminom  i  szkołom  oraz  jednostkom 
oświatowym podległym Powiatowi Raciborskiemu w lipcu 2007r.),

- zakupiono książki „Sekrety cystersów”,
- zakupiono książki „ Joseph von Eichendorff na karcie pocztowej”,
- zlecono wykonanie długopisów – wskaźników z nadrukiem,
- zlecono wykonanie naklejek z herbem Powiatu Raciborskiego,
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- zakupiono  trzy  filmy  w  wersji  oryginalnej  (ang.)  wraz  z  licencją  do  jednorazowego 
pokazu  (przekazano  do  hrabstwa  partnerskiego  Wrexham  w  Walii,  w  celu  promocji 
polskiej sztuki filmowej wśród tamtejszej Polonii oraz mieszkańców Hrabstwa w ramach 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki),

- umieszczono  wkładki  promujące  walory  turystyczne  i  krajoznawcze  powiatu 
raciborskiego w kwietniowym wydaniu Dziennika Zachodniego,

- zlecono wykonanie metalowych plakietek (przypinek) z herbem Powiatu Raciborskiego,
- zlecono wykonanie kalendarzy,
- zlecono wykonanie folderu Powiatu Raciborskiego „Zielona oaza kultur” (dodruk),
- zlecono wykonanie widokówek z gmin powiatu,
- zakupiono pendrive’y z nadrukiem. 

Inne działania  promocyjne:
- spotkanie  z  Raciborską  Izbą  Gospodarczą  i  producentami  żywności  z  powiatu 

raciborskiego, które odbyło się w dniu 09.05.2007r. Spotkanie dotyczyło wypracowania 
wspólnych  działań  w  celu  promocji  produktów  żywnościowych  w  kraju  i  zagranicą. 
Na  spotkaniu  zostały  przedstawione  oczekiwania  ze  strony  producentów,  możliwości 
i formy pomocy oraz współdziałania Starostwa Powiatowego i producentów oraz została 
przedstawiona propozycja zorganizowania prezentacji  wyrobów producentów żywności 
podczas targów turystycznych w kraju  i zagranicą. Po raz pierwszy producenci żywności 
z ziemi raciborskiej zostali zaprezentowani 09.06.2007r. w Cieszynie przy okazji udziału 
przedstawicieli  powiatu  raciborskiego  w  Festiwalu  Kuchni  Śląskiej  „Śląskie  smaki” 
(Silvest  SA,  Browar  Racibórz,  pszczelarze),  a  także  podczas  II  Biesiady  Zamkowej 
w  Raciborzu.  Przy  okazji  wizyt  z  powiatów  i  miast  partnerskich  –  Maerkischer 
i  Rendsburg  we  wrześniu  2007r.  i  Wrexham  w  listopadzie  2007r.,  próbki  lokalnych 
produktów zostały przekazane w formie upominków promocyjnych,  

- współorganizacja  konsultacji  społecznych  w  sprawie  następujących  dokumentów: 
„Strategii  komunikacji  marketingowej  w  zakresie  atrakcyjności  turystycznej 
Województwa  Śląskiego”  oraz  „Strategii  komunikacji  marketingowej  w  zakresie 
atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Śląskiego” w dniu 26.02.2007r. 
(na prośbę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). W konsultacjach wzięli 
udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, związków i stowarzyszeń oraz 
zainteresowanych firm z subregionu,

- współorganizacja imprez w ramach obchodów Roku Pamięci Josepha von Eichendorffa,
- współorganizacja konferencji, upamiętniającej powódź z lipca 1997r. „10 lat po powodzi 

stulecia …” (czerwiec 2007r.),
- przekazanie  materiałów  promocyjnych  do  nowootwartego  Centrum  Informacji 

Turystycznej w Katowicach oraz siedziby PTTK w Gliwicach,
- przekazanie  materiałów  promocyjnych  szkołom  powiatu  raciborskiego  jako  nagród 

w konkursach powiatowych,
- promocja  powiatu  w  ramach  własnego  stoiska  wystawienniczego  na  II  Biesiadzie 

Zamkowej (wrzesień 2007r.),
- współorganizacja  wystawy  prac  pt.  „Barwy  jesieni  2007”  w  siedzibie  Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu,
- przekazanie informacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego – w celu 

umieszczenia  ich  w  publikacji  książkowej  i  mapie  Szlaku  Zabytków  Techniki 
(do ponownego przekazania w drugiej edycji publikacji),

- zgłoszenie  kandydatury  Leona  Wachowskiego  do  „Dyplomu Marszałka  Województwa 
Śląskiego  za  Zasługi  dla  Rozwoju  Turystyki  w  2007  roku”  (dyplom został  wręczony 
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w  dniu  28.11.2007r.  w  ramach  obchodów   Światowego  Dnia  Turystyki  na  terenie 
Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego GUIDO w Zabrzu),

- organizacja  Konwentu  Starostów  Województwa  Śląskiego  i  Opolskiego  w  dniu 
23.11.2007r. w Rudach.

Działania podejmowane przez pracowników Referatu, w zakresie rozwoju gospodarczego
1. Spotkania z przedstawicielami gmin i firm  powiatu raciborskiego.

W  ramach  organizowanych  spotkań  z  przedstawicielami  gmin  powiatu  raciborskiego 
stwierdzono  konieczność  sporządzenia  ofert  inwestycyjnych  z  poszczególnych  gmin 
i umieszczenia ich na stronie internetowej www.powiatraciborski.pl. Przedstawiciele gmin 
zostali poproszeni o przekazanie ankiet przedsiębiorcom w gminach i pomoc w ustaleniu 
najważniejszych firm z terenu danej gminy.
W dniu 29.11.2007r. odbyło się seminarium dot. klastrów i sektorowych sieci współpracy 
zorganizowane wspólnie z Konsorcjum SIECI z Katowic i Urzędem Miasta Racibórz.

2. Realizacja projektu „Innofire”.
Dokończenie  realizacji  projektu  „Innofire”  w  I  półroczu  2007.  W  ramach  realizacji 
projektu w kwietniu 2007r. zorganizowano razem z Górnośląską Agencją Przekształceń 
Przedsiębiorstw warsztaty dla  firm z  branży medycznej.  Zadbano o  promocję  projektu 
i urządzenia internetowego MediMap.

3.  Realizacja projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- w 2007r. Powiat Raciborski kontynuował realizację, rozpoczętego w 2006r., projektu 

pn.  „Doskonalenie  kompetencji  językowych  osób  pracujących  szansą  rozwoju 
gospodarczego  powiatu  raciborskiego”.  Główne  przedsięwzięcia  realizowane 
w  projekcie  dotyczyły  organizacji  i  przeprowadzenia  kompleksowych  kursów 
językowych  (język  angielski  i  język  niemiecki),  bieżącego  nadzorowania 
i  koordynowania  realizacji  projektu,  przygotowywania  wniosków  o  płatność, 
raportowania realizacji projektu i rozliczania projektu;

- w  okresie  styczeń-marzec  2007r.  Powiat  Raciborski  realizował  projekt 
pt.  „Stypendium  dla  studenta  –  Szansa  na  przyszłość”  (semestr  zimowy  roku 
akademickiego  2006/2007).  Główne  przedsięwzięcia  realizowane  w  projekcie 
dotyczyły  bieżącego  nadzoru  nad  dokumentacją  stypendystów,  przygotowywania 
wniosków o płatność, raportowania realizacji projektu i rozliczania projektu,

- w okresie styczeń-sierpień 2007r. Powiat Raciborski realizował projekt pt. „Program 
Stypendialny  dla  uczniów w roku  szkolnym 2006/2007”.  Główne  przedsięwzięcia 
realizowane  w  projekcie  dotyczyły  bieżącego  nadzoru  nad  dokumentacją 
stypendystów,  przygotowywania  wniosków  o  płatność,  raportowania  realizacji 
projektu i rozliczania projektu.

4. Koordynacja i przygotowanie dokumentów do Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
- w  I  półroczu  2007r.  Powiat  Raciborski  koordynował  i  przygotowywał  załączniki 

niezbędne do aplikacji o środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt 
pn.  „Adaptacja  Zamku  Piastowskiego  w  Raciborzu  na  Centrum  Dziedzictwa 
Kulturowego”.  Studium  wykonalności  do  w/w  projektu  zostało  wykonane  przez 
zewnętrzną firmę. 

5. Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego i Program Rozwoju Subregionu Zachodniego
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W trakcie  roku  2007  prowadzono  prace  nad  założeniami  do  nowej  strategii  powiatu 
raciborskiego.  Zgłoszono  wspólnie  z  gminą  Racibórz  obszerne  uwagi  i  poprawki  do 
Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007-2013. 

Działania podejmowane w zakresie współpracy krajowej 

Współpraca krajowa z powiatem kędzierzyńsko-kozielskim
1. "Odra rzeką integracji europejskiej" - Pływadło 2007
Termin: 15-17.06.2007r.
Miejsce: Opava, powiat raciborski, powiat kędzierzyńsko-kozielski
Skład: Mieszkańcy ww. terenów
Charakter: Impreza integrująca mieszkańców nadodrzańskich gmin.

2. Wspólne posiedzenie Zarządów Powiatu Raciborskiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Termin: 08.06.2007r.
Miejsce: powiat raciborski 
Skład: Członkowie  Zarządów  Powiatów:  Raciborskiego  i  Kędzierzyńsko-

Kozielskiego
Tematyka: Aktualna  sytuacja  w  służbie  zdrowia  oraz  funkcjonowanie  szpitali  na 

przykładzie Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie-Koźlu

Działania podejmowane w zakresie współpracy zagranicznej

Hrabstwo Wrexham
1. Wizyta dziecięcego chóru ze szkoły podstawowej Deiniol z Marchwiel w Raciborzu

Termin: 19 – 22.01.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski 
Skład: 19  osób;  15  dzieci,  członków chóru,  oraz  4  opiekunów,  w tym dyrektor 

szkoły Deiniol;
Charakter: Nawiązanie  wstępnych  kontaktów pomiędzy chórami/grupami  wokalnymi 

lub  ich  dyrygentami  z  terenu  Powiatu  Raciborskiego  oraz  Hrabstwa 
Wrexham

Tematyka: Występ chóru podczas Koncertu Kolęd Wspólnot Śpiewaczych w kościele 
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  Raciborzu  (dzieci  śpiewały  głównie 
w języku walijskim) 

Efekty:
Rozpowszechnianie  dorobku  kulturalnego  z  regionu  Wrexham  wśród 
społeczności  Powiatu  Raciborskiego;  nawiązanie  kontaktów  na  nowej 
płaszczyźnie

 
2. Wizyta młodzieżowego zespołu Septyma w Wrexham

Termin: 8 – 11.02.2007r.
Miejsce: Wrexham County Borough 
Skład: 11  osób;  9  członków  grupy  woklanej,  patron  grupy  oraz  przedstawiciel 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu – pracownik TP Daria Ogińska
Tematyka: Udział w corocznym Młodzieżowym Festiwalu Muzyki, Uniwersytet NEWI 

– Wrexham; grupa wystąpiła w charakterze gościa specjalnego festiwalu
Rozpowszechnianie dorobku kulturalnego z  terenu Powiatu Raciborskiego 
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Efekty: w  Wrexham;  nawiązanie  nowych  kontaktów oraz  zacieśnienie  kontaktów 
dotychczasowych z przedstawicielami śpiewaków z regionu Wrexham

3. Udział w targach partnerskich w Wrexham
Termin: 10 – 14.05.2007r.
Miejsce: Wrexham County Borough
Skład: 2 osoby; przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Raciborzu – pracownicy 

TP Daria Ogińska i Marek Kippa 
Charakter: Promocja  walorów  turystycznych  ziemi  raciborskiej  wśród  społeczności 

lokalnej Wrexham, wśród Polonii zamieszkującej Wrexham County Borough 
oraz wśród Niemców, którzy odwiedzili targi

Tematyka: Udział  w  targach  partnerskich  powiatów  współpracujących:  Powiat 
Raciborski, Powiat Wrexham oraz Powiat Maerkische

Efekty:
Promocja  Powiatu  Raciborskiego  pod  kątem  turystycznym;  nawiązanie 
kontaktów z przedstawicielami m.in.: nauczycieli szkół średnich w Wrexham 
County Borough

4. Wizyta dyrektorów oraz pracowników merytorycznych szkół podstawowych oraz średnich 
z  regionu  Wrexham  (wizyta  zorganizowana  przez  dyrektor  Szkoły  Podstawowej  Nr  1 
w Raciborzu, przy pomocy Starostwa Powiatowego w Raciborzu)

Termin: 11.06.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski
Skład: 11 osób; 8 członków delegacji walijskiej, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 

w  Raciborzu  –  Beata  Stępień,  dyrektor  Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego 
Nr  1  z  Markowic  oraz  nauczycielka  języka  angielskiego  ze  SP  Nr  1 
w Raciborzu 

Tematyka: Wizyta robocza pedagogów, mająca na celu ustanowienie oraz omówienie 
ram stałej współpracy pomiędzy szkołami z terenu Powiatu Raciborskiego 
oraz Hrabstwa Wrexham

Efekty:
Nawiązanie  licznych  i  wartościowych  kontaktów  pomiędzy  pedagogami, 
ustalenie programu współpracy 

5. Wizyta delegacji oficjalnej z Powiatu Raciborskiego w Wrexham

Termin: 11 – 14.07.2007r.
Miejsce: Wrexham County Borough 
Skład: 4  osoby;  przedstawiciele  Starostwa Powiatowego w Raciborzu –  Starosta 

Raciborski  Adam  Hajduk,  Przewodniczący  Rady  Powiatu  Norbert  Mika, 
Przewodniczący Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Promocji  i  Współpracy 
z Zagranicą Leonard Malcharczyk oraz pracownik TP Daria Ogińska

Tematyka: Rozmowy robocze dot. dalszej współpracy trójstronnej (w Wrexham obecni 
byli również przedstawiciele Powiatu partnerskiego Maerkische); 
Udział  w  Debacie  Europejskiej  dot.  efektów  przystąpienia  do  UE  dla 
samorządów lokalnych w Polsce, Niemczech oraz Walii 

Efekty:
Ustalenie ramowych planów współpracy partnerskiej na lata 2007 – 2008 
w dziedzinach: edukacja, kultura i gospodarka;
Prezentacja  wykorzystania  środków  unijnych  na  terenie  Powiatu 
Raciborskiego

6. Wizyta przygotowawcza  przedstawicieli chóru Cantorion Rhos w powiecie raciborskim
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Termin: 19– 21.09.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski 
Skład: 3 osoby; przedstawiciele chóru Cantorion Rhos
Tematyka: Rozmowy  robocze  dot.  organizacji  wizyty  chóru  Cantorion  Rhos 

w listopadzie 2007r. 
Spotkania  robocze  z  organizatorami  XVII  Festiwalu  Pieśni  Chóralnej 
do  słów  J  v.  Eichendorffa  oraz  urzędnikami  Starostwa  Powiatowego 
w Raciborzu. Spotkanie z proboszczem parafii pw. Najświętszej Marii Panny 
w Raciborzu w celu omówienia szczegółów koncertu. 

Efekty:
Przygotowanie  i  ustalenie  szczegółów wizyty  całego  chóru  w  listopadzie 
2007 r.

7. Wizyta chóru Cantorion Rhos w powiecie raciborskim 

Termin: 22 – 26.11.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski 

Skład: 60 os. 
Tematyka: Występ na  XVII Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów J V. Eichendorffa

Efekty:
Rozpowszechnianie  i  prezentacja  dziedzictwa  kulturowego  hrabstwa 
Wrexham oraz zacieśnianie więzi partnerskiej pomiędzy  mieszkańcami obu 
powiatów.

8. Wizyta delegacji oficjalnej w powiecie raciborskim

Termin: 24 – 27.11.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski 
Skład: 5 os.
Tematyka: Wizyta  oficjalna  oraz udział  w XVII  Festiwalu  Pieśni  Chóralnej  do słów 

J v. Eichendorffa
Efekty: Wypracowanie programu współpracy zagranicznej na 2008r. obu powiatów.

Powiat Märkischer
1. Warsztaty fotograficzne na wyspie Nordenay (Ośrodek powiatu Märksicher)

2. Polsko-niemieckie warsztaty tańca ludowego

Termin: 14 – 19.03.2007r.
Miejsce: Powiat Märkischer – wyspa Nordenay
Skład: 3 osoby 
Tematyka: Warsztaty fotograficzne

Efekty:
Kontynuacja  współpracy  w  dziedzinie  sztuki  fotograficznej  pomiędzy 
przedstawicielami  w/w  dziedziny  z  partnerskich  powiatów. 
Przygotowywanie  materiału  zdjęciowego  do   wystawy  trójstronnej  – 
planowany początek wystawy – początek 2008r. 

29



Termin: 10 – 13.04.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski 
Skład: 6 osób z powiatu Märkischer i ok. 20 z Powiatu Raciborskiego
Tematyka: W czasie trzydniowych warsztatów, które odbywały się w Domu Spotkań 

DFK w Bieńkowicach,   młodzież  pod okiem Ulricha  Musiola  z  Powiatu 
Märkischer,  choreograf  "Tworkauer  Eiche"  Gabrieli  Materzok  oraz 
organizacyjnej  pomocy  Anny  Czarnoty  (opiekun  "Tworkauer  Eiche"), 
opracowywała układy taneczne. Młodzi tancerze  ćwiczyli tańce ludowe - 
śląskie, niemieckie i austriackie. 
Podsumowaniem niezwykle intensywnych warsztatów był wspólny występ 
zespołów w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu 13 kwietnia 2007r. 
Była to również okazja do wymiany doświadczeń tanecznych z działającymi 
przy MDK kołami tańca nowoczesnego i break dance.

Efekty:
Rozpowszechnianie  dziedzictwa  kulturowego  ziemi  raciborskiej  oraz 
zacieśnianie więzi partnerskiej pomiędzy  mieszkańcami obu powiatów.

3. Wizyta delegacji oficjalnej w powiecie Märkischer

Termin: 20 – 22.04.2007r.
Miejsce: Powiat Märkischer
Skład: 2 osoby z powiatu raciborskiego
Tematyka: Rozmowy  robocze  dot.  współpracy  partnerskiej  oraz  nowych  płaszczyzn 

działania

Efekty:
Wypracowanie propozycji realnych działań partnerskich na przyszły rok

4. Wizyta pływaków z powiatu Märkischer

Termin: 26 – 29.05.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski
Skład: 45 os. 
Tematyka: Udział w IV Międzynarodowych Zawodach Pływackich o Puchar Starosty 

Raciborskiego 
Efekty: Rozpowszechnianie dziedzictwa kulturowego ziemi raciborskiej 

oraz zacieśnianie więzi partnerskiej pomiędzy  mieszkańcami obu powiatów.
5. Wizyta delegacji burmistrzów z powiatu Märkischer

Termin: 16– 19.08.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski
Skład: 17 os. 
Tematyka: Prezentacja  Powiatu  Raciborskiego  oraz  rozmowy  dot.  możliwości 

nawiązania współpracy pomiędzy  gminami z obu powiatów

Efekty:
Promocja  ziemi  raciborskiej  oraz  pogłębienie  kontaktów  partnerskich 
na szczeblu jednostek samorządowych obu powiatów 

6.  Wizyta  robocza  przedstawicieli  Komisji  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji 
i Współpracy Zagranicznej w powiecie Märkischer

Termin: 30.08 – 02.09.2007r.
Miejsce: Powiat Märkischer
Skład: 7 os. 
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Tematyka: Rozmowy robocze z  kierownikami  kluczowych komórek organizacyjnych 
Starostwa  w  Lüdenscheid  -  omówienie  aspektów  działalności 
poszczególnych referatów.  Rozmowy dot.  możliwości dalszej współpracy 
na  polu   gospodarczym  pomiędzy  partnerskimi  w  siedzibie  GWS. 
Prezentacja  powiatu  raciborskiego  oraz  rozmowy  dot.  możliwości 
nawiązania współpracy pomiędzy  gminami z obu powiatów

Efekty:
Poszerzenie   wiedzy  dot.  funkcjonowanie  administracji  samorządu 
partnerskiego  wśród  przedstawicieli  Rady  Powiatu  Raciborskiego  oraz 
nawiązanie  kontaktów  roboczych  z  przedstawicielami  administracji 
powiatowej. 

7. Wizyta oficjalna przedstawicieli powiatu Märkischer

Termin: 14 - 16.09.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski
Skład: 2 os. 
Tematyka: Udział w uroczystości otwarcia łącznika w I LO w Raciborzu – w ramach 

„Roku Eichendorffa”

Efekty:
Rozpowszechnianie  dziedzictwa  kulturowego  ziemi  raciborskiej  oraz 
zacieśnianie więzi partnerskiej pomiędzy  mieszkańcami obu powiatów.

8. Wizyta charytatywna przedstawicieli powiatu Märkischer

Termin: 7 - 9.10.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski
Skład: 4 os. 
Tematyka: Przekazanie darów do domów pomocy społecznej z powiatu raciborskiego. 

Rozmowy dot. intensyfikacji współpracy  turystycznej obu powiatów przy 
udziale SGV oraz Grupy Rosynant.

Efekty:
Wsparcie rzeczowe placówek pomocy społecznej w powiecie raciborskim. 
Realne szanse nawiązanie aktywnej współpracy na niwie turystycznej obu 
powiatów.

Miasto Rendsburg
1. Wizyta robocza przedstawicieli miasta Rendsburg

Termin: 02.04.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski
Skład: 3 os.
Tematyka: Rozmowy robocze dot.  funduszy europejskich w kontekście nowego okresu 

programowania. 

Efekty:
Wykorzystanie  pozyskanych  informacji  przydatnych  w  procesie 
przygotowań  do  pozyskania  środków  z  UE  przez  samorząd  Powiatu 
Raciborskiego.

2. Wizyta delegacji oficjalnej z miasta Rendsburg

Termin: 14-17.09.2007r.
Miejsce: Powiat Raciborski
Skład: 3 os.
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Tematyka: Udział w uroczystości otwarcia łącznika w I LO w Raciborzu – w ramach 
„Roku Eichendorffa” oraz w Dożynkach  Powiatowych 

Efekty:
Rozpowszechnianie  dziedzictwa  kulturowego  ziemi  raciborskiej  oraz 
zacieśnianie więzi partnerskiej pomiędzy  mieszkańcami obu powiatów.

Powiat Elbe-Elster
1. Wizyta oficjalna – kulturalno/gospodarcza  
Termin: 14 – 17.06.2007r.
Miejsce: Powiat Elbe-Elster
Skład: 6 os.
Tematyka: W  skład  delegacji  wchodzili  przedstawiciele  samorządu  powiatu 

raciborskiego  oraz  artystów  i  branży  rolniczej.   Tematami  spotkania 
partnerskiego  były:  wystawa  artystyczna,  forum  gospodarcze,  energia 
odnawialnej  z  punktu  widzenia  producentów  rolnych  oraz  realne  plany 
współpracy  pomiędzy  partnerskimi  samorządami  oraz   powiatami  nie 
związanymi umowa partnerską.

Efekty:
Propagowanie  dziedzictwa  kulturowego  powiatu  raciborskiego  w  ramach 
wystawy artystycznej, która była wspaniała okazja na nawiązanie kontaktów 
z  innymi  artystami.  Pozyskanie  wartościowych  informacji  dot.  energii 
odnawialnej. Rozeznanie  możliwych zakresów współpracy oraz rozwiązań 
wsparcia  samorządu  dla  małych  i  średnich  firm  –  forma  platformy 
kontaktowej.  

2.  Wizyta robocza przedstawicieli Rady Powiatu Raciborskiego

Termin: 30.08 - 02.09.2007r.
Miejsce: Powiat Elbe  - Elster
Skład: 7os.
Tematyka: Wymiana  doświadczenia  regionów  w  zakresie  rolnictwa  oraz  ustalenie 

konsultacje rolników z obu powiatów. 

Efekty:
Nawiązanie pierwszego kontaktu szerszego grona przedstawicieli samorządu 
obu powiatów.

Działania podejmowane przez pracowników z zakresu współpracy z mediami.

Współpraca z mediami.
W roku  2007  Rzecznik  Prasowy  współpracował  z  20  redakcjami  prasy,  radia,  telewizji 
i Internetu (w tym: 4 redakcjami o zasięgu lokalnym, 4 redakcjami o zasięgu regionalnym 
i 11 redakcjami o zasięgu ogólnopolskim).
Za pośrednictwem Rzecznika Prasowego, członkowie Zarządu Powiatu, kierownicy komórek 
organizacyjnych  Starostwa,  dyrektorzy i  kierownicy jednostek  podległych  współpracowali 
z mediami, udzielając wywiadów dla redakcji prasy, radia, telewizji i Internetu.

Bieżące opracowywanie materiałów informacyjnych.
W  omawianym  okresie  wysłano  w  sumie  267  serwisów  informacyjnych  z  bieżącymi 
informacjami  o  pracach  Zarządu  Powiatu,  Rady  Powiatu,  Starostwa  Powiatowego 
w  Raciborzu,  a  także  jednostek  organizacyjnych  Powiatu  Raciborskiego.  Informacje 
umieszczane  były  na  bieżąco  na  stronie  internetowej  Powiatu  Raciborskiego,  a  także 
rozsyłane do zarejestrowanych w bazie www użytkowników Internetu w formie newslettera.
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Ważniejsze  wydarzenia  w  powiecie  raciborskim  w  2007r.,  którymi  zainteresowały 
się redakcje:

- Walijski gość muzyczny (23.01.2007r.);
- W trosce o Twoje zdrowie…, czyli skorzystaj z bezpłatnych badań na obecność tokso-

plazmozy (16.02.2007r.);
- Ponad 1 tys. osób odwiedziło stoisko Ziemi Raciborskiej na Międzynarodowych Tar-

gach Turystycznych „Silesia Tour Glob 2007” (02.04.2007r.);
- Targi pracy dla nauczycieli (17.05.2007r.);
- 1  procent  dla  Fundacji  na  rzecz  Szpitala  Rejonowego  w  Raciborzu  podliczony 

(23.05.2007r.);
- Kuchnia  powiatu  raciborskiego  nagrodzona  Srebrnym  Durszlakiem  na  II  Festiwalu 

Kuchni Śląskiej – Śląskie Smaki w Cieszynie (11.06.2007r.);
     -   Nagrody Starosty w dziedzinie kultury (27.07.2007r.);

- Działalność Banku Żywności na terenie powiatu raciborskiego (03.08.2007r.),
- 52 mln zł na szpital w Raciborzu (06.08.2007r.),
- Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2007/2008 (31.08.2007r.),
- Z krótką wizytą w Elbe Elster i Märkischer Kreis… (03.09.2007r.);
- Konkurs fotograficzny – „Powiat Raciborski – mój punkt widzenia” (26.09.2007r.),
- Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej (12.10.2007r.),
- XVII Festiwal Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa (15.11.2007r.);
- Starosta  nagrodził  najzdolniejszych  uczniów  i  sportowców  powiatu  raciborskiego 

(21.12.2007r.).

Monitoring medialny
Z  prowadzonego  w  2007r.  monitoringu  medialnego  (prasy,  radia,  telewizji  i  Internetu) 
wynika,  że polityka informacyjna prowadzona była właściwie.  W omawianym okresie nie 
wystosowano żadnego sprostowania do redakcji.
 
Organizacja konferencji prasowych
W  roku  2007  zorganizowano  10  posesyjnych  konferencji  prasowych,  podczas  których 
dziennikarze spotykali się z przedstawicielami Zarządu Powiatu Raciborskiego. Konferencje 
organizowane były raz w miesiącu, po sesji Rady Powiatu.

Własne publikacje
W 2007r. Powiat Raciborski zawarł umowy  dot. własnych publikacji z:
Radio Vanessa FM w Raciborzu – magazyn „Powiatowe to i owo”.
Na  mocy  umowy  nr  TP.0812/U/10/2007  z  dnia  10.01.2007r.,  od  10.01.2007r. 
do 31.12.2007r., w cyklu co 2 tygodnie, na antenie Radia Vanessa FM ukazywał się magazyn 
pt. „Powiatowe to i owo”. W programie prezentowane były aktualne problemy i działania 
samorządu Powiatu Raciborskiego. 

Raciborska Telewizja Kablowa – program „Wiadomości Raciborskie”.
Na  mocy  umowy  nr  TP.0812/U/11/2007  z  dnia  10.01.2007r.,  od  10.01.2007r. 
do  31.12.2007r.,  redakcja  „Wiadomości  Raciborskich”  RTK  prowadziła  bieżącą  obsługę 
medialną Powiatu Raciborskiego.

Serwis internetowy Powiatu Raciborskiego (www.powiatraciborski.pl).
Na mocy umowy nr TP.0812/U/12/2007 z dnia  10.01.2007r., Spółka Cywilna  „Marcom” 
z Rybnika prowadziła bieżącą administrację serwisu internetowego Powiatu Raciborskiego, 
polegającą  na  aktualizacji  oprogramowania  do  administracji  witryną,  opracowywania 
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i  zamieszczania  okazjonalnych  banerów  reklamujących  ważne  dla  społeczności  lokalnej 
wydarzenia i informacje.

„Aktualności  Powiatu  Raciborskiego”  –  biuletyn  informacyjny  Starostwa  Powiatowego 
w Raciborzu.
W okresie  od 01.01.2007r.  do 31.12.2007r.  Starostwo Powiatowe w Raciborzu wydawało 
bezpłatne  czasopismo  pt.  „Aktualności  Powiatu  Raciborskiego”,  adresowane  głównie 
do mieszkańców powiatu oraz zainteresowanych działalnością samorządu osób i instytucji. 
W styczniu  2007r.  biuletyn  ukazał  się  nakładem 2  tys.,  a  na  mocy  aneksu  nr  1  z  dnia 
21.02.2007r.  do  umowy  nr  TP.0812/U/13/2007  z  dnia  10.01.2007r.  nakład  ten  wzrósł 
do  5  tys.  egzemplarzy.  „Aktualności  Powiatu  Raciborskiego”  były  dystrybuowane  przez 
Starostwo  do  urzędów  gmin  na  terenie  powiatu  (te  przekazywały  biuletyn  do  sołectw), 
dużych zakładów pracy, instytucji oraz komórek organizacyjnych Starostwa.
W roku  2007r. wydano w sumie 10 numerów czasopisma (w tym jeden numer podwójny 
lipiec/sierpień 2007).
Wydawnictwo MediaDruk z Raciborza zajmuje się składem i drukiem „Aktualności Powiatu 
Raciborskiego”. Stroną redakcyjną biuletynu zajmuje się Rzecznik Prasowy tut. Starostwa.

Reportaże radiowe w języku niemieckim – emitowane w Radiu MK w Powiecie Märkischer 
oraz w Radiu Mittendrin z Raciborza.
Na  mocy  umowy  nr  TP.0812/U/14/2007  z  dnia  11  stycznia  2007r.,  od  15.01.2007r. 
do 31.03.2007r. Michaela Mrozek przygotowywała 30-minutowy reportaż radiowy w wersji 
niemieckiej prezentujący samorząd Powiatu Raciborskiego. W ramach umowy zrealizowano 
3  odcinki  reportażu:  „Administracja  samorządowa  w  Polsce”,  „Samorząd  Powiatu 
Raciborskiego”,  „Współpraca  partnerska  z  Powiatem  Märkischer”,  które  zostały 
wyemitowane w okresie od 25.05.2007 r. do 22.06.2007 r. 

Raciborski  Portal  Internetowy  -  zamieszczanie  newsletterów  przygotowanych  przez 
Rzecznika  Prasowego  tut.  Starostwa,  foto-  i  videorelacji  oraz  innych  artykułów 
i komunikatów.
Na mocy umowy nr TP.0812/U/15/2007 z dnia 26 lutego 2007r.  oraz aneksu nr 1 z dnia 
25.06.2007r.  do  w/w  umowy,  od  01.03.2007r.  do  31.12.2007r.  redakcja  portalu 
www.raciborz.com.pl zamieszczała na łamach portalu, co najmniej jeden artykuł w miesiącu 
o działaniach samorządu Powiatu Raciborskiego, newslettery przygotowane przez Rzecznika 
Prasowego tut.  Starostwa,  foto- i  videorelacje  z wydarzeń, imprez i  innych przedsięwzięć 
podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu.

Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego 

Podstawowe zadania Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego obejmują realizację kontroli 
finansowych  oraz  prowadzenia  audytu  wewnętrznego  w  powiatowych  jednostkach 
organizacyjnych oraz komórkach organizacyjnych Starostwa.
1. Kontrole finansowe.  

W 2007r. Referat przeprowadził 41 kontroli, w tym:
a) 19 kontroli planowych z 20 zaplanowanych, 
b) 11 kontroli sprawdzających,
c) 11  kontroli  doraźnych  uruchomionych  pismami  Starosty  Raciborskiego, 

w  nawiązaniu  do  wystąpienia  pokontrolnego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej 
w Katowicach. 
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Kontrole planowe
Wszystkie kontrole zaplanowane na 2007r. zrealizowano, zachowując terminy przewidziane 
w planie kontroli, co pokazuje poniższe zestawienie:
 
Kontrole zaplanowane na 2007r. i ich realizacja

Lp. Jednostka kontrolowana Rodzaj
kontroli

Termin 
przeprowadzenia

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Raciborzu problemowa 11.01.-23.01.2007

2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudach problemowa 
sprawdzająca 17.01.-30.01.2007

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
w Raciborzu problemowa 13.02.-03.04.2007

4. Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 13.02.-20.02.2007

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 24.01.-05.02.2007

6. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 14.02.-02.03.2007

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących 
Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu 

problemowa 
sprawdzająca 07.05.-25.05.2007

8. Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 04.04.-27.04.2007

9. Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 21.05.-28.05.2007

10. SP ZOZ Szpital Rejonowy w Raciborzu   problemowa 04.06.-22.06.2007

11. Zespół Szkół Mechanicznych w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 02.07.-13.07.2007

12. Zespół Szkół Budowlanych w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 31.07.-13.08.2007

13. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu problemowa 31.08.-07.09.2007

14. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 17.09.-05.10.2007

15. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 01.10.-09.10.2007

16. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 15.10.-07.11.2007

17. DPS Złota Jesień w Raciborzu problemowa 30.10.-14.11.2007

18. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu problemowa, 
sprawdzająca 19.11.-26.11.2007

19. Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu problemowa 
sprawdzająca 19.12.-11.01.2008

Kontrole  pozaplanowe inicjowane  były  doraźnymi  poleceniami  Starosty  i  wynikały 
z bieżących potrzeb w tym zakresie. W 2007r. zrealizowano 9 takich kontroli, dotyczyły one 
sprawdzenia zawieranych umów przez dyrektorów oraz ich rozliczanie. 
Audyt wewnętrzny
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W okresie  I  półrocza  2007r.  przeprowadzony  został  1  audyt  wewnętrznych  w  Referacie 
Ochrony  Środowiska,  Gospodarki,  Wodnej  i  Rolnictwa  tut.  Starostwa  w  zakresie 
gospodarowania  środkami  Powiatowego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 
Wodnej.  Audyt  przeprowadzono  w  okresie  04.06-28.06.2007r.  W  II  półroczu  2007r. 
przeprowadzono  audyt   wewnętrzny  w  Wydziale  Finansowym  tut.  Starostwa.  Zakresem 
przedmiotowym objęto prawidłowość przyznawania dotacji,  wykorzystanie dotacji zgodnie 
z przeznaczeniem oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji. Audyt przeprowadzono w okresie 
04.12.-31.12.2007r. Audytu odbyły się zgodnie z planem audytu wewnętrznego na rok 2007. 

Biuro Rady   

W 2007r.  odbyło  się  11  posiedzeń  Rady Powiatu  Raciborskiego,  a  na  ich  posiedzeniach 
podjęło 99 uchwał, w tym z zakresu:
− działalności Rady i Komisji Rady – 7
− finansów – 35
− promocji i ochrony zdrowia – 18
− edukacji publicznej – 13
− wspierania osób niepełnosprawnych – 2
− skarg – 5
− organizacji – 10
− rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego – 1
− majątku powiatu – 1
− obronności - 2
− ochrony praw konsumenta – 1
− kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – 1
− gospodarki nieruchomościami – 1
− współpracy z organizacjami pozarządowymi 2.
Radni  Powiatu  Raciborskiego  złożyli  34  interpelacji  oraz  13  wniosków.  Wszystkie 
interpelacje i wnioski zostały zrealizowane.
W 2007r. odbyło się:
− 11 posiedzeń Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
− 11 posiedzeń Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Współpracy z Zagranicą,
− 12  posiedzeń  Komisji  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  Prorodzinnej,  Wspierania 

Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,
− 11 posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
− 11 posiedzeń Komisji Budżetu i Finansów.
Zostało  złożonych  200  wniosków  przez  Komisje  Rady.  Poszczególne  Komisje  złożyły 
następującą ilość wniosków:
− 39  wniosków  przez  Komisję  Zdrowia,  Opieki  Społecznej,  Polityki  prorodzinnej, 

wspierania Osób Niepełnosprawnych oraz Bezpieczeństwa,
− 46 wniosków przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,
− 38 wniosków przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
− 55 wniosków przez Komisję Budżetu i Finansów,
− 22  wniosków  przez  Komisję  Rozwoju  Gospodarczego,  Promocji  i  Współpracy 

z Zagranicą.
Zgodnie z Uchwałą Nr III/29/2006 z dnia 28 grudnia 2006r. Rady Powiatu Raciborskiego 
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2007 odbyły się 5 kontroli 
Komisji Rewizyjnej. 
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W odniesieniu do Uchwały Nr IX/87/2007 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 czerwca 
2007r.  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  Sylwii  Cygan  na  opieszałość  Starosty 
Raciborskiego,  którą  przekazano  do  rozpatrzenia  Komisji  Rewizyjnej.  Na  sesji  w  dniu 
28.08.2007r.  Rada  Powiatu  uznała  skargę  za  bezzasadną  w  części  dotyczącej  Starosty 
Raciborskiego,  zaś  w  części  dotyczącej  działalności  Powiatowego  Inspektora  nadzoru 
Budowlanego  w  Raciborzu  przekazano  Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi  nadzoru 
Budowlanego w Katowicach, w celu jej rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 
Uchwałę  Nr  XIII/118/2007  Rady  Powiatu  Raciborskiego  z  dnia  30  października  2007r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Raciborskiego przekazano do rozpatrzenia Komisji 
Rewizyjnej. Rada Powiatu uznała skargę złożoną w dniu 09.10.2007r. przez Państwa Alinę 
i Herberta Kasza na opieszałość Starosty Raciborskiego za bezzasadną.
    
Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 
331) nakłada zadania dla samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów, 
które wykonuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów.
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:
 zapewnienie  konsumentom  bezpłatnego  poradnictwa  i  informacji  prawnej  w  zakresie 

ochrony ich interesów, 
 występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 wytaczanie  powództw  na  rzecz  konsumentów  oraz  wstępowanie,  za  ich  zgodą, 

do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 składanie  wniosków  w  sprawie  stanowienia  i  zmiany  przepisów  prawa  miejscowego 

w zakresie ochrony interesów konsumentów, 
 współdziałanie  z  właściwymi  miejscowo  delegaturami  Urzędu  Ochrony  Konkurencji 

i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi.
Skargi zgłoszone przez konsumentów rozpatrywane były głównie w oparciu o ustawę z dnia 
27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny  (Dz.  U.  Nr  16,  poz. 93,  z  późn.  zm.),  ustawę  z  dnia  16  lipca  2004r.  -  Prawo 
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), a także wiele innych przepisów 
prawnych.

Zasięg  działania  Powiatowego  Rzecznika  Konsumentów  obejmuje  8  gmin  wchodzących 
w skład powiatu raciborskiego. W 2007 r. ogółem wpłynęło pisemnie 155 spraw, z tego:
z gminy Racibórz                  122 sprawy,
z gminy Kuźnia Raciborska      10 spraw,
z gminy Kornowac     6 spraw,
z gminy Krzyżanowice               6 spraw, 
z gminy Krzanowice                   5 spraw,
z gminy Nędza                            2 sprawy,
z gminy Pietrowice Wielkie     2 sprawy,                                                                   
z gminy Rudnik      2 sprawy.

Skargi  kierowane  do  podmiotów  gospodarczych  w  sprawach  ochrony  praw  i interesów 
konsumentów przedstawia poniższe zestawienie ilości spraw:

Sprzedaż Usługi Pozostałe
Obuwie  20
okna, drzwi i inne materiały 

telekomunikacyjne  20
bankowe    4

dostawa energii 
(prąd, gaz, ciepło, woda) 6
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budowlane  16
meble  15
sprzęt AGD  15
telefony    9
sprzęt RTV    6
art. motoryzacyjne    6
odzież    5
sprzęt komputerowy    2
książki    2
piece c.o.    2
wyposażenie łazienek   1
skutery    1

budowlane    4
turystyczne                4
ubezpieczeniowe           3
instalatorskie    3
przewozowe    2
pocztowe    2
finansowe    1
komisowe    1

tv kablowa      2
inne      3

Z ogólnej liczby 155 spraw załatwiono:
pozytywnie –   90  (tj.  58,1 %)
negatywnie –   43  (tj.  27,8 %)   
w toku        –   22   (tj.  14,2 %)

Zasadnicze przyczyny negatywnego załatwienia spraw są następujące:
♦ przedstawianie  przez  sprzedawców  niekorzystnych  dla  konsumentów  opinii 

rzeczoznawców,
♦ podpisywanie przez konsumentów niekorzystnych dla nich umów,
♦ występowanie mechanicznych uszkodzeń towarów, często z winy użytkowników,
♦ brak materiału dowodowego uzasadniającego słuszność zgłaszanych przez konsumentów 

roszczeń.

Do  najczęstszych   nieprawidłowości  występujących  w  działaniach  sprzedawców 
i usługodawców należą:  
♦ nieprzestrzeganie przepisów prawa, 
♦ brak  należytej  i  terminowej  reakcji  na  reklamacje  składane  przez  konsumentów 

i wystąpienia Rzecznika,
♦ odmowa sporządzania zgłoszeń reklamacyjnych.

Konsumentom,  którym  sprzedawcy  lub  usługodawcy  nie  uznali  reklamacji,  udzielono 
informacji dotyczących dalszych możliwości dochodzenia swoich roszczeń poprzez:
♦ skierowanie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy 

Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. W 2007r. jedną 
sprawę skierowano celem rozstrzygnięcia przez w/w sąd.

♦ przekazanie  sprawy do  sądów  powszechnych.  W 2007r.  konsumenci  w  13  sprawach 
wystąpili na drogę sądową z powództwa cywilnego.

W oparciu  o  treść  art.  114  ust.  1  ustawy z dnia  16 lutego 2007r.  o ochronie  konkurencji 
i konsumentów, zgodnie z którym brak odpowiedzi na pisma rzecznika stanowi wykroczenie, 
skierowano do sądu 7 wniosków o ukaranie.

Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  prowadził  współpracę  z następującymi  urzędami 
i instytucjami  działającymi  na  rzecz  ochrony  praw  konsumentów:  Urząd  Ochrony 
Konkurencji  i  Konsumentów,  Inspekcja  Handlowa,  Rzecznik  Ubezpieczonych,  Urząd 
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Komunikacji  Elektronicznej  oraz  Arbiter  Bankowy.  Ponadto  jedną  sprawę  skierowano do 
właściwej miejscowo Prokuratury Rejonowej.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela codziennie telefonicznie i bezpośrednio w biurze 
od  kilku  do kilkunastu  porad  i  informacji  z  zakresu  ochrony  interesów  konsumentów. 
Wielokrotnie  po  informacje  tego  rodzaju  zgłaszają  się  również  przedsiębiorcy,  którzy 
są  zainteresowani  obowiązującymi  obecnie  przepisami.  Ze  względu  na  zgłoszone  w  tym 
zakresie  zapotrzebowanie  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  wziął  udział  w  lekcjach 
prowadzonych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 i w Zespole Szkół Ekonomicznych 
w Raciborzu  na  temat  zagadnień  dotyczących  ochrony  praw  konsumentów  i  mających 
tu zastosowanie przepisów prawnych.
Ponadto  Powiatowy  Rzecznik  Konsumentów  prowadzi  edukację  konsumencką  poprzez 
udzielanie  informacji  na  łamach  „Nowin  Raciborskich”  i „Nowin  Rybnickich”  oraz 
za pośrednictwem Radia Vanessa i Raciborskiej Telewizji Kablowej.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego realizowało zadania w trzech obszarach:
- zarządzanie kryzysowego,
- obrony cywilnej,
- spraw obronnych.
Zarządzanie kryzysowe
aktualizowano  Plan  Reagowania  Kryzysowego  Powiatu  Raciborskiego  zgodnie 
z  Wytycznymi  Wojewody  Śląskiego  z  2003r.  Z  uwagi  na  wejście  w  życie  ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym (22.08.2007r.) wstrzymano prace nad w/w dokumentem ponieważ 
ustawa w swoich unormowaniach zakłada nowe podejście   do w/w zagadnienia. Plan jest 
w stanie uzgodnień tzw. „0” czyli po pierwszych uzgodnieniach z Wydziałem Zarządzania 
Kryzysowego  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego.  W  celu  realizacji  zapisów  ustawy 
o  zarządzaniu  kryzysowym  z  dnia  26.04.2007r.,  w  dniu  20.08.2007r.  zostało  wydane 
Zarządzenie Starosty Raciborskiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego  wraz  z  nowoutworzoną  strukturą  organizacyjna  oraz  regulaminem  pracy. 
Realizowano  na  bieżąco  zadania  z  zakresu  monitorowania  i  prognozowania  zagrożeń 
na  terenie  Powiatu  poprzez  sporządzanie  codziennych  raportów zawierających  informacje 
o  zdarzeniach  na  obszarze  powiatu.  Informacje  zamieszczano  ponadto,  w  tzw.  aplikacji 
„Dyspozytor”  jak  również  aktualizowano  tzw.  „Bazę  Szefa  OC  Powiatu”.  Informacje 
o  warunkach  meteorologicznych  oraz  ostrzeżeniach  były  zamieszczane  na  bieżąco 
na  stronach internetowych powiatu.  PCZK przygotowywało posiedzenia  oraz  obsługiwało 
merytorycznie nieetatowe Zespoły Starosty Raciborskiego tj. Powiatowy Zespół Zarządzania 
Kryzysowego  oraz  Powiatową  Komisję  Bezpieczeństwa  i  Porządku.  Zespoły  odbyły 
odpowiednio: 2 i 3 posiedzenia. W zakresie monitorowania i alarmowania pracownicy PCZK 
uczestniczyli  w „Alarmie  przeciwpowodziowym”  ogłoszonym przez  Wojewodę  Śląskiego 
we  wrześniu,  pełniąc  dyżury  oraz  dokonując  analiz  sytuacji  w oparciu  o  tzw.  „przepływ 
informacji  na  potrzeby  zarządzania  kryzysowego”  współpracując  ściśle  z  podmiotami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne i ochronę ludności tj. Straż Pożarna, IMGW, 
WZK Katowice, Gminy, RZGW, ŚZMiUW, Straż Graniczna.
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Pracownicy PCZK koordynowali prace związane z oceną stanu bezpieczeństwa mieszkańców 
Powiatu Raciborskiego. Powyższy temat był omawiany na sesji Rady Powiatu Raciborskiego 
w miesiącu listopadzie 2007r. Ponadto, z inicjatywy Starosty Raciborskiego w październiku 
2007r. przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi radiotelefonów działających w sieciach 
radiowych  Wojewody oraz  Starosty.  Szkolenie  przeprowadził  st.  insp.  wojewódzki  Rafał 
Michniewicz.  Szkolenie  zakończyło  się  wydaniem  certyfikatów  dla  52  osób  z  obszaru 
Powiatu Raciborskiego, w tym dla pracowników tut. Starostwa. 
Pracownicy PCZK uczestniczyli w 2 treningach aplikacyjnych w zakresie posługiwania się 
tzw. normą natowską ATP-45B polegającą na prognozowaniu skażeń. 

Obrona cywilna
W  grudniu  2007r.  po  pięciu  miesiącach  prac  planistycznych  ukończono  Plan  Obrony 
Cywilnej  Powiatu  Raciborskiego,  który  to  dokument  został  przedstawiony  Wojewodzie 
Śląskiemu  i  uzgodniony  w  dniu  07.12.2007r.  przez  Dyrektora  Wydziału  Zarządzania 
Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Ponadto, pracownicy sprawowali nadzór nad realizacją 
oraz  uaktualnieniem  Planów  Obrony  Cywilnej  Gmin  Powiatu  Raciborskiego.  Plany 
te  w miesiącu listopadzie  2007r.  zostały uzgodnione przez  Starostę  –  Szefa  OC Powiatu. 
Nadal trwają prace związane z powołaniem formacji obrony cywilnej Starostwa pod nazwą 
Powiatowy  Ośrodek  Analizy  Danych  i  Alarmowania  (POADA),  z  uwagi  na  liczne 
uzgodnienia m.in. z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rybniku. Obecnie doraźne funkcje 
POAD-y pełnią pracownicy PCZK. Karty przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego zostaną 
wystawione  po  uzgodnieniach  z  Wydziałem Zarządzania  Kryzysowego  Śląskiego  Urzędu 
Wojewódzkiego.
Na  bieżąco  realizowano  „Wytyczne  Wojewody  Śląskiego  –  Szefa  OC  Województwa 
na  2007r.”.  Sprawowano  również  kontrolę  nad  przestrzeganiem  Wytycznych  Starosty 
Raciborskiego – szefa OC Powiatu w gminach poprzez sprawozdawczość oraz organizowanie 
kwartalnych odpraw z Inspektorami ds. Obrony Cywilnej.

Sprawy obronne
kontynuowano prace nad wypełnianiem tzw. Kart Realizacji Zadań Operacyjnych. Z uwagi na 
zmiany  kadrowe  w  komórce  oraz  ochronę  informacji  niejawnych   o  stanie  prac 
planistycznych w zakresie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu wraz z załącznikami 
w  postaci  KRZ-ów  informowany  jest  na  bieżąco  Starosta  i  Wicestarosta.  Plan  OFP jest 
zatwierdzony przez Wojewodę oraz uzgodniony w zakresie swojej właściwości. 
Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 22/07 Starosta Raciborski w dniu 20.04.2007r. utworzył tzw. 
Stały  Dyżur  na  potrzeby  podwyższania  gotowości  obronnej  państwa.  W  II  kwartale 
opracowano procedury wraz z całą dokumentacją związaną. Powołaną Kierowników Stałego 
Dyżuru  oraz  Dyżurnych.  Wytypowane  osoby  zostały  przeszkolone.  Prowadzono  prace 
przygotowawcze do utworzenia tzw. Głównego Stanowiska Kierowania Starosty (GSK) wraz 
z inwestycją zakupu zasilania alternatywnego (agregatu prądotwórczego).        

Skargi i wnioski 

W  2007r.  do  Starostwa  Powiatowego  w  Raciborzu  wpłynęło  11  skargi  i  3  wnioski. 
W  stosunku  do  ilości  otrzymywanej  korespondencji  oraz  rozpatrywanych  spraw  w  tut. 
Starostwie ilość skarg jest stosunkowo niewielka.
Treść  i  rodzaj  skarg  nie  świadczy o  złym funkcjonowaniu,  a  w  większości  przypadków 
wynika  z  nieznajomości  przepisów przez  skarżących.  Dowodem tego jest  sposób,  w jaki 
zostały załatwiane skargi, co przedstawia poniższa tabela.
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Tabela Nr 5

Sposób załatwienia
Zasadna Częściowo zasadna Bezzasadna

1 2 8

Sposób załatwienia skarg w 2007r.
Spośród skarg, które wpłynęły do Starostwa:
- 1 skarga dotyczyła działalności Wydziału Komunikacji i Transportu,
- 3 skargi dotyczyły działalności Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
- 1 skarga dotyczyła działalności Wydziału Geodezji,
- 1 skarga dotyczyła działalności Referatu Spraw Społecznych,
- 1 skarga dotyczyła działalności Referatu Edukacji, Kultury i Sportu,
- 1  skarga  dotyczyła  działalności  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego 

w Raciborzu,
- 2 skargi dotyczyła opieszałości Starosty Raciborskiego,
- 1 skarga dotyczyła działalności Rady Powiatu Raciborskiego.   
Ponadto wnioski, które wpłynęły do tut. Starostwa dotyczyły w 2 przypadkach działalności 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Raciborzu oraz Powiatowego Zarządu 
Dróg w Raciborzu. 
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