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OR.VI.0011.11.2018        Racibórz,10.01.2018 r.  

Sprawozdanie z działalności  

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego  

za 2017 r. 

 

Komisja Rewizyjna działała w oparciu o Uchwałę nr II/9/2014 Rady Powiatu 

Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej z 

późn. zm oraz plan kontroli uchwalony Uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego  

Nr XXV/236/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji 

Rewizyjnej na rok 2017.  

 

1. Liczba, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli. 

 

W 2017 r. odbyło się 24 posiedzeń komisji: 

Dawid Wacławczyk – przewodniczący do 31.01.2017 r. – obency na 1 posiedzeniu, 

Katarzyna Dutkiewicz – przewodnicząca od 31.01.2017 r. – obecna na 24 posiedzeniach, 

Adrian Plura – zastepca przewodniczącego – obecny na 23 posiedzeniach. 

Artur Wierzbicki – sekretarz – obecny na 22 posiedzeniach, 

Dominik Konieczny – członek – obecny na 24 posiedzeniach, 

Jerzy Parys – członek obecny na 24 posiedzeniach, 

 

Posiedzenia komisji odbywały się w siedizbie Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu 

Okrzei 4.  

Wykonując swoje zadania statutowe komisja rewizyjna poddała analizie: 

 

2. Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli. 

 

W toku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła  

nieprawidłowości. 

Spostrzeżenia i uwagi członków komisji znalazły swoje odzwierciedlenie  

w postaci wniosków kierowanych do Zarządu, których wykaz znajduje się  w punkcie 5. 
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3. Wykaz skarg wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z ich rozpatrzenia. 

 

Komisja Rewizyjna w roku 2017 zajmowała się skargami, których otrzymała do 

rozpatrzenia, według poniższego zestawienia: 

1. Skarga na działania starosty raciborskiego oraz zarządu powiatu raciborskiego -  

w wyniku przeprowadzonego postępownaia   

 

4. Kontrole Komisji Rewizyjnej. 

 

1. Tematyka kontroli: „Kontrola działalności statutowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu w latach 2015 – 2016.” 

Termin kontroli: styczeń 2017r. - maj 2017 r. 

Zespół kontrolny: cała Komisja. 

 

2. Tematyka kontroli: „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2016 r. w tym wydatków 

osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.”  

Termin kontroli: kwiecień 2017r. – czerwiec 2017 r. 

Zespół kontrolny: cała Komisja 

 

3. Tematyka kontroli: „Kontrola działalności Referatu  Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie zarządzania kryzysowego  

i obrony cywilnej w latach 2015 – 2016.” 

Termin kontroli: sierpień 2017r. – wrzesień 2017 r. 

Zespół kontrolny: cała Komisja 

 

4. Tematyka kontroli: „Kontrola działalności Wydziału Komunikacji i Transportu  

Starostwa Powiatowego w Raciborzu w zakresie transport zbiorowego.”  

Termin kontroli: październik 2017r. - grudzień 2017 r. 

Zespół kontrolny: cała Komisja 

 

5. Tematyka kontroli: „Kompleksowa kontrola projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu 

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

45 z DW 421.” Termin kontroli: marzec 2017 - czerwiec 2017 r.  

Zespół kontrolny: cała Komisja. 
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5. Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej podjętych w 2017 r. stanwoi załącznik  

do sprawozdania. 

 

 

        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

         /-/  Dawid Wacławczyk  
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                                                                                                                                  Załącznik do sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r. 

      

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rewizyjnej w 2017 r. 
 

 

Lp. 
Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku 

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii 

 

Przebieg  realizacji 

OR.VI.0012.8.7.2017 

1. 14.02.2017  
 

1. 
 
 

Jaka jest precyzyjna i jednoznaczna 

interpretacja Zarządu w kwestii 

wymogów Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakimi 

powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie, określonych w art. 
20 ust 2 i 3 w kontekście ich 

niedotrzymania na odcinku drogi 

powiatowej S3500 Miedonia - 

Brzeźnica pomiędzy km 0+770,00  

a km 0+890,00?  

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.7.2017 z dnia 14.02.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 7. 
 

2. 14.02.2017  
 

2. 
 
 

Czy Zarząd znajduje jakiekolwiek  

uzasadnienie dla stosowania na 
przebudowanym fragmencie drogi 

powiatowej S3500 środków 

uspokojenia ruchu. Jeżeli tak to w 

jakiej formie, z jakiego powodu oraz 

w jakim celu są one stosowane?  

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.7.2017 z dnia 14.02.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  
Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 7. 
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Lp. 
Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku 

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii 

 

Przebieg  realizacji 

OR.VI.0012.8.12.2017 

3. 28.02.2017  
 

1. 
 
 

Wystąpić do zarządu powiatu  

o udostępnienie zakresu obowiązków 

podinspektora ds. kontroli w pieczy 

zastępczej.  

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.12.2017 z dnia 03.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 12. 

4. 28.02.2017  
 

2. 
 

 

Wystąpić o ostatnie protokoły 

pokontrolne ze wszystkich placówek 

opiekuńczo-wychowawczych 

znajdujących się na terenie powiatu.  

 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.12.2017 z dnia 03.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 12. 

5. 28.02.2017  
 

3. 
 

Wnioskujemy do zarządu o realizację 

standardów interwencji kryzysowej 

realizowanych poprzez ośrodek 

interwencji kryzysowej w zakresie 

zabezpieczenia schronienia i noclegu.  

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.12.2017 z dnia 03.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 12. 

6. 28.02.2017  
 

4. 

 
 

Wnioskujemy do dyrektora PCPR  

o wypracowania nowych zasad 

rozpatrywania wniosków o udzielenie 

pomocy ze środków PFRON  

w kontekście nierozpatrzenia 

wniosków z roku poprzedniego.  

 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.12.2017 z dnia 03.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 12. 

7. 28.02.2017  
 

5. 

 
 

Przedłożyć komisji sprawozdanie  

z wykorzystania środków PFRON  

za okres poddawany kontroli we 

wszystkich obszarach w terminie  

2 tygodni.  

 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.12.2017 z dnia 03.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 12. 
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Lp. 
Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku 

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii 

 

Przebieg  realizacji 

8. 28.02.2017  
6. 

 

Wnioskujemy o przedstawienie zasad 

kontroli nad organizacją dowozu osób 

niepełnosprawnych na warsztaty 

terapii zajęciowej z terenu powiatu 

raciborskiego.  

 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.12.2017 z dnia 03.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 12. 

  

9. 28.02.2017  
 

 7. 
 

Komisja zaprasza dyr. Kasprzaka na następne 

posiedzenie, które zaplanowano na 14 marca 

2017r., godz. 15.15, Starostwo Powiatowe  

w Raciborzu. 
 

Pismem Nr OR.VI.0012.8.12.2017 z dnia 03.03.2017 r. 

opinię przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 12. 

  

OR.VI.0012.8.13.2017 

10. 14.03.2017 1. Wniosek do Zarządu do wystąpienia 

do MPiPS z pytaniem,  czy istnieje 

możliwość utworzenia dodatkowych 

kryteriów przyznawania środków  

z PFRON.  Przykładowe kryteria 

punktowe stosowane są m.in.  

w MOPS Rzeszów. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.13.2017 z dnia 16.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 13. 

11. 14.03.2017 2. Wniosek do Zarządu o skuteczne,  nie 

ograniczające się do publikacji na BIP 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

 dystrybuowanie informacji  

o możliwości uzyskania środków 

finansowych z PFRON. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.13.2017 z dnia 16.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 13. 

12. 14.03.2017 3. Wniosek do Zarządu o opinię prawną, 

 co do przedmiotu skargi  p.  

 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.13.2017 z dnia 16.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 13. 
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Lp. 
Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku 

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii 

 

Przebieg  realizacji 

OR.VI.0012.8.18.2017 

13. 23.03.2017 1. Komisja wnosi o zlecenie pisemnej 

ekspertyzy w sprawie oceny projektu 

łuku na przebudowywanym odcinku 

drogi powiatowej DP 3500S (zakręt  

na odcinku od km 0+770,00 do km 

0+0890,00) pomiędzy 

miejscowościami Racibórz - Miedonia 

a Brzeźnica pod względem zgodności 

projektu z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych 

jakimi powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Komisja 

Rewizyjna rekomenduje jednocześnie 

zlecenie przedmiotowej ekspertyzy 

Zakładowi Dróg i Lotnisk Wydz. 

Budownictwa Lądowego i Wodnego 

Politechniki Wrocławskiej - 

Kierownik Zakładu, Prof. dr hab. 

Antoni Szydło, kontakt: 

antoni.szydlo@pwr.edu.pl    

 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.18.2017 z dnia 27.03.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 18. 

OR.VI.0012.8.23.2017 

14. 19.04.2017 1. Komisja nie przychyliła się do pisma 

Wicestarosty z dn. 05.04.2107r.  

w kwestii odstąpienia od wniosku  

z dnia 14.03.2107r. i podtrzymuje 

swoje stanowisko dot. wystąpienia do 

MPiPS z pytaniem,  czy istnieje 

możliwość utworzenia dodatkowych 

kryteriów przyznawania środków  

z PFRON.  Przykładowe kryteria 

punktowe stosowane są m.in.  

w MOPS Rzeszów. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.23.2017 z dnia 21.04.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 23. 

 

 

 

 

mailto:antoni.szydlo@pwr.edu.pl
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Lp. Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku  

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii Przebieg  realizacji 

15. 19.04.2017 2. Komisja wnosi o przekazanie 

protokołów z prac zespołu 

decydującego o przyznaniu środków  

z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych we wszystkich 

kategoriach wydatków za lata 2015 – 

2016, jak również o podaniem składu 

osobowego tego społu. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.23.2017 z dnia 21.04.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 23. 

OR.VI.0012.8.26.2017 

16. 11.05.2017 1. Komisja nie przychyliła się do pisma 

Wicestarosty z dn. 05.04.2107r.  

w kwestii odstąpienia od wniosku  

z dnia 14.03.2107r. i podtrzymuje 

swoje stanowisko dot. wystąpienia do 

MPiPS z pytaniem,  czy istnieje 

możliwość utworzenia dodatkowych 

kryteriów przyznawania środków  

z PFRON.  Przykładowe kryteria 

punktowe stosowane są m.in.  

w MOPS Rzeszów. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.26.2017 z dnia 18.05.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego. 

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 26. 
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Lp. Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku  

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii Przebieg  realizacji 

17. 11.05.2017 2. Jak zostały zrealizowane wnioski 

komisji rewizyjnej dotyczące 

pielęgnacji zieleni oraz wycinek 

drzew na zlecenie PZD (kwestia m.in. 
dochodów ze sprzedaży drzewa 

pochodzącego z wycinki w latach 

2015 i 2016)? Czy zmieniła się 

dotychczasowa praktyka, iż zapytania 

dotyczące ceny wycinki były 

kierowane za każdym razem do tych 

samych firm, które nigdy nie składały 

oferty, w wyniku czego zlecenia 

dostawała zawsze ta sama firma? Czy 

opracowane zostały nowe procedury 

w tym zakresie? Wnosimy o 

przekazanie kopii dokumentów 

finansowych oraz kopii protokołów 

wyboru ofert i kopii innych 

dokumentów związanych z wycinką i 

pielęgnacją zieleni. 

 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.26.2017 z dnia 18.05.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego. 

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 26. 

18. 11.05.2017 3. Kto wykonał na zlecenie PZD pomiar 

natężenia ruchu za kwotę 14 637 zł? 

Jakie były przyczyny (przesłanki) 
dokonania badania? Czy Powiatowy 

Zarząd Dróg ma możliwości 

dokonania takich pomiarów  

samodzielnie z wykorzystaniem 

własnego sprzętu i zasobów 

osobowych? Czy są one dokonywane? 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.26.2017 z dnia 18.05.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego. 

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  
pod poz. 26. 
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Lp. 
Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku 

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii 

 

Przebieg  realizacji 

OR.VI.0012.8.32.2017 

19. 30.05.2017 1. W związku z prowadzoną analizą 

wykonania budżetu powiatu 

raciborskiego za 2016 rok komisja 

rewizyjna wnioskuje do zarządu 

powiatu o analizę prawną, w oparciu  

o Ustawę o zamówieniach 

publicznych oraz mając na uwadze 

troskę o racjonalne i oszczędne 

wydatkowanie środków publicznych, 

czy do zadań związanych  

z pielęgnację zieleni przydrożnej, 
wycinką i przycinką drzew nie należy 

zastosować rozwiązań z przetargów  

w postaci upublicznienia ogłoszeń  

i ofert zadań. Obecnie stosowane 

rozwiązania w postaci zapytań 

telefonicznych do wybranych firm, 

zdaniem członków komisji rewizyjnej, 

nie spełnia warunków właściwej 

konkurencji, będącej gwarantem 

niskiej ceny oraz właściwej jakości  

a co za tym idzie racjonalnego, 

celowego i oszczędnego 

wydatkowania środków publicznych.  

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.32.2017 z dnia 30.05.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 32. 
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Lp. Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku 

 

 

Treść wniosku 

Numer 

opinii 
 

Treść opinii Przebieg  realizacji 

20. 30.05.2017 1. Z uwagi na fakt dużej intensywności 

prac i częstotliwości posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej oraz kluczowej 

roli protokołów z posiedzeń, na 

podstawie których opracowywane są 

istotne dokumenty (protokoły 

pokontrolne i wystąpieniapokontrolne, 

projekty uchwał RPR, opinie) 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 

Raciborskiego zwraca się  

z wnioskiem do Zarządu Powiatu 

Raciborskiego o zabezpieczenie 

bieżącej obsługi pracy Komisji  

w zakresie protokółowania posiedzeń 

z pomocąmerytorycznego pracownika 

Starostwa Powiatowego tak, jak ma to 

miejsce podczas prac pozostałych 

komisji stałych RPR.  

Pełniący dotychczas funkcję 
sekretarza KR radny Artur Wierzbicki, 

chcąc należycie wypełniać 

powierzone zadanie jest w związku  

z nim niemal zupełnie pozbawiony 

możliwości merytorycznej pracy  

i aktywnego uczestnictwa w przebiegu 

komisyjnych prac, a co za tym idzie, 

traci na tym jakość pracy Komisji.  

W związku z przywołanymi 

argumentami Komisja Rewizyjna 

wnioskuje jak wyżej.  

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.32.2017 z dnia 01.06.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  
Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 32. 
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Lp. 
Data 

posiedzenia 

Numer 

wniosku  

 

Treść 

wniosku 

Numer 

opinii 

Treść 

opinii 

Przebieg  realizacji 

OR.VI.0012.8.33.2017 

21. 12.06.2017 1. W odpowiedzi na pismo z dnia   

2 czerwca 2017 roku zawierające odpowiedzi 

dyrektora PZD na pytania komisji rewizyjnej 

(powtórzenie wniosków z 2016 r.) komisja 

rewizyjna ponawia zapytanie dotyczące 

planowanego terminu realizacji wniosku 

dotyczącego inwentaryzacji obiektów 

umieszczonych na drogach powiatowych, które 

powinny zostać obłożone opłatami. Odpowiedź, 

którą otrzymaliśmy " iż jednostka dołoży 

wszelkich starań, aby do końca roku 2017 jak 

najwięcej spraw zostało uporządkowanych  

i uregulowanych" nie wyczerpuje treści 

zapytania.  Komisja wnioskuje o podanie 

konkretnej daty realizacji wniosku oraz również 

o podanie weryfikowalnych i policzalnych 

informacji dotyczących stopnia zaawansowania 

prac. Ponadto w odniesieniu do deklaracji 

dyrektora PZD, zawartych w piśmie z dnia  

6 czerwca 2017 roku,  dotyczących zwiększenia 

od 2016 roku wiedzy PZD w zakresie firm 

działających w branży i co za tym idzie 

zwiększenie liczby firm uczestniczących  

w postępowaniach oraz liczby składanych ofert 

- komisja rewizyjna wnioskuje o podanie 

danych porównawczych za 2015 i 2016 rok 

(uzasadniających powyższą tezę) obejmujących 

wszystkie firmy i wszystkie zapytania oraz 

zlecenia z danego roku dotyczące wycinki  

i przycinki drzew, pielęgnacji zieleni niskiej  

i wysokiej, odnawiania żywopłotów itp.  

o następującej treści: 

NAZWA FIRMY: 

a) ilość skierowanych zapytań do firmy  

b) ilość pozytywnych odpowiedzi ze strony 

firmy (złożonych ofert) 

c) ilość nieudzielonych odpowiedzi bądź 

odpowiedzi negatywnych (brak możliwości 

realizacji zadania) 

d) ilość zleceń, które otrzymała firma  

podaniem kwoty za każde zlecenie. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.33.2017 z dnia 12.06.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 33. 
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Treść wniosku 

Numer 

opinii 

 

Treść opinii 

 

Przebieg  realizacji 

OR.VI.0012.8.49.2017 

22. 20.09.2017 1. Komisja Rewizyjna wnioskuje  

o sformalizowanie i upublicznienie 

m.in. na stronach internetowych 

PCPR w Raciborzu istniejących 

kryteriów ustawowych, jak również 

zasad wynikających z zarządzeń 

dyrektora PCPR w Raciborzu 

służących i stosowanych podczas 

dystrybucji środków przeznaczonych 

dla osób niepełnosprawnych. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.49.2017 z dnia 20.09.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 49. 

OR.VI.0012.8.50.2017 

23. 10.10.2017 1. Komisja Rewizyjna wnioskuje  

o ponowne wystąpienie do niżej 

wymienionych podmiotów, w kwestii 

zlecenia pisemnej ekspertyzy  

w sprawie oceny projektu łuku  

na przebudowywanym odcinku drogi 

powiatowej DP 3500S (zakręt  na 
odcinku  

od km 0+770,00 do km 0+0890,00) 

pomiędzy miejscowościami Racibórz 

- Miedonia a Brzeźnica pod względem 

zgodności projektu z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków 

technicznych jakimi powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie: 

1. Akademia Górniczo - 

Hutnicza Kraków. 

2. Politechnika Kraków. 

3. Politechnika Opole. 

4. Politechnika Poznań. 

5. Politechnika Rzeszów.  
6. Politechnika Częstochowa. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.50.2017 z dnia 30.10.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 50. 
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opinii 
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Przebieg  realizacji 

OR.VI.0012.8.56.2017 

24. 10.10.2017 1. Komisja Rewizyjna wnioskuje do 

Zarządu o opinię prawną dotyczącą 

możliwości wystąpienia na drogę 

sądową w przypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości w zakresie 

wykonania dokumentacji projektowej 

projektu pn. "Poprawa 

bezpieczeństwa ruchu i skrócenie 

czasu przejazdu w wyniku 

przebudowy drogi powiatowej 3500S 

łączącej DK 45 z DW 421"  

w kontekście terminu granicznego,  

w którym projektodawca ponosi 
odpowiedzialność za wykonaną 

dokumentację projektową. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.56.2017 z dnia 30.10.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu  Raciborskiego.  

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 56. 

                                                                           OR.VI.0012.8.61.2017 

25. 18.12.2017 r.    
1. 

Komisje pozytywnie opiniują przedstawione w 

dniu posiedzenia komisji nowe wersje 

projektów uchwał w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 r. 

oraz zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Raciborskiego na lata 
2017 – 2032. 

Pozytywnie zaopiniowano przedstawione w dniu posiedzenia 

komisji nowe wersje projektów uchwał  

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2017 

r. oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017 – 2032.  

Pismem Nr OR.VI.0012.8.61.2017 z dnia 18.12.2017 r. 
opinię przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego.    

26. 18.12.2017 r.   2. Komisje pozytywnie opiniują projekty uchwał 

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 

Raciborskiego na 2018 rok oraz w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Raciborskiego na lata 2018 – 2032. 

Pozytywnie projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu 

Powiatu Raciborskiego na 2018 rok oraz w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Raciborskiego na 

lata 2018 – 2032. 

Pismem Nr OR.VI.0012.8.61.2017 z dnia 18.12.2017 r. 

opinię przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego.    

27. 18.12.2017 r. 3. Komisje wnoszą o dopisanie  

w załączniku do projektu uchwały  

w sprawie zatwierdzenia planu pracy 

Rady Powiatu Raciborskiego na 2018 r. 

we wrześniu 2018 r. tematu pn. 

„Informacja o stanie powiatu 
raciborskiego na koniec V kadencji”. 

  Pismem Nr OR.VI.0012.8.61.2017 z dnia 18.12.2017 r. 

wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego.    

Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017  

pod poz. 61. 
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28. 18.12.2017 r.   4. Komisje pozytywnie opiniują pozostałe 

materiały na sesję Rady Powiatu 

Raciborskiego zwołaną na 21 grudzień 2017 r. 

Pozytywnie zaopiniowano materiały przygotowane na sesję 

Rady Powiatu Raciborskiego zwołaną na dzień 21 grudzień 

2017 r. Pismem Nr OR.VI.0012.8.61.2017 z dnia 18.12.2017 

r. opinię przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego.    

 
Sporządziła: E. Mekeresz 


