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Informacja o kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu  
w I półroczu 2013 r.  

 
Lp. Jednostka 

kontroluj ąca / data 
kontroli 

Zakres kontroli Kontrolowana 
komórka 

Zalecenia pokontrolne 

1. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego 

(05.02.2013r.) 

Kontrola XII etapu realizacji projektu 
scalenia w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 
SG 

Nie stwierdzono uchybień. 

2. Archiwum 
Państwowe           

w Katowicach 
(27.02.2013r.) 

Kontrola Archiwum Zakładowego 
 tut. Starostwa. 

 
OR.VIII  

 

Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 
1. Z teczek akt kategorii A usunąć zszywki plastikowe – akta 
powinny być wiązane sznurkiem bądź tasiemką bawełnianą. 
 
2. Przesłać aktualny spis kategorii A do Oddziału w Raciborzu 
Archiwum Państwowego w Katowicach. 
 
3. Akta kategorii B50 wydzielić na osobnych regałach. 
 
4. Usunąć niepotrzebne przedmioty  z archiwum zakładowego. 
 
5. Wstawić ogniotrwałe i właściwe zamykane drzwi. 
 
6. W miarę możliwości przygotować nowe miejsce na archiwum 
zakładowe, w którym nie biegłyby po ścianach instalacja 
elektryczna i kanalizacyjna. 
 
7. Doposażyć archiwum zakładowe we właściwe oświetlenie. 
 
8. Do pracy w archiwum powinien być wydelegowany tylko 
archiwista zakładowy, a wizyty innych osób powinny być 
ograniczone do niezbędnego minimum. 
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3. Śląski Wojewódzki 
Inspektor 

Transportu 
Drogowego w 
Katowicach 

(12.04.-15.04.2013r., 
16.04.2013r.) 

Kontrola w zakresie wydawania licencji i 
zezwoleń w krajowym transporcie drogowym 
oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby 

własne. 

 
SK 

Wydano następujące zalecenia pokontrolne: 
 
1. Prawidłowe stosowanie przepisów ustawy o transporcie 
drogowym oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków 
wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego 
dyrektywę Rady 96/26/WE w zakresie weryfikacji posiadania 
przez wnioskodawcę sytuacji finansowej, zapewniającej podjęcie  
i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu 
drogowego. 
 
2. Opracowanie systemu kontroli kompletności składanych 
wniosków pod kątem ich zgodności z art. 8 ust. 3 pkt 8 ustawy o 
transporcie drogowym. 
 
3. Weryfikacja umów z zarządzającym transportem lub 
zarządzającym przedsiębiorstwem zgodnie z art. 4 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)                      
nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego 
wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu 
przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 
96/26/WE (Dz. U. UE nr L300/51), w szczególności pod kątem 
wykonywania zarządu transportem w przedsiębiorstwie w sposób 
rzeczywisty i ciągły. 
 
4. Stosowanie przez organ wzorów wniosków o wydawanie 
uprawnień transportowych zgodnych z ustawą o transporcie 
drogowym, Kodeksem postępowania administracyjnego oraz 
Kodeksem cywilnym. 
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4. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego 

(29.04.2013 r.) 

Kontrola realizacji projektu scalenia gruntów 
na terenie obrębów Pietrowice Wielkie i 

Cyprzanów w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

SG Nie stwierdzono uchybień. 
 
 
 
 

5. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego 

(08.05.-15.05.2013r.) 

Kontrola w zakresie sprawdzenia 
prawidłowości wykorzystania środków 
finansowych Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2007-2013 w ramach projektu 
Utworzenie Centrum Dziedzictwa 

Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku 
Piastowskim w Raciborzu realizowanego w 

priorytecie VI – Zrównoważony rozwój 
miast RPO WSL 2007-2013. 

OS/SZ/SI/FN 
 

W wyniku przeprowadzonej kontroli na zakończenie realizacji 
projektu pn. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego 
Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”                     
w zakresie prawidłowości postępowań przetargowych uznano 
część wydatków za niekwalifikowalne. Mając na uwadze 
powyższe nałożono korektę finansową.  
 

6. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Śląskiego 

(04.06.2013r.) 

Kontrola II i XIV etapu realizacji projektu 
scalenia gruntów w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. 

SG  Nie stwierdzono uchybień. 

 


