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Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 

zawiera dane wg stanu na 31 grudnia 2019 rok. 

Opracowanie powstało w oparciu o materiały  

źródłowe Starostwa Powiatowego w Raciborzu 

i jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego. 
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Szanowni Państwo, 

 

 przedstawiam Państwu Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019.  

 Dokument opracowano w związku z wymogiem art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm).  

Przedmiotowy raport obejmuje wszystkie ważne dla Powiatu Raciborskiego obszary: 

budżet, bezpieczeństwo, edukację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, inwestycje i kulturę. 

Jestem przekonany, że dostarczy on Państwu wszelkich niezbędnych informacji na temat 

naszego Powiatu i jego potencjału rozwojowego. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.  

Serdecznie zapraszam do lektury! 

 

         Starosta Raciborski  

                   Grzegorz Swoboda 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

I.1. Ogólna charakterystyka Powiatu Raciborskiego 

Powiat Raciborski jest jednym spośród 17 powiatów ziemskich oraz 19 powiatów 

grodzkich w województwie śląskim i jednym z 380 powiatów w kraju.  

 Powiat obejmuje łącznie 8 gmin: 3 gminy miejskie oraz 5 gmin wiejskich. Gminy 

miejskie to: Racibórz, Kuźnia Raciborska i Krzanowice. Gminy wiejskie to: Nędza, Rudnik, 

Pietrowice Wielkie, Krzyżanowice i Kornowac. 

Powiat obejmuje obszar 544 km², co stanowi 4,41 % powierzchni województwa 

śląskiego.  

 Teren Powiatu Raciborskiego zamieszkuje 108.388 mieszkańców (stan na dzień  

30 czerwca 2019 rok), co stanowi 2, 39 % ogółu mieszkańców województwa śląskiego.  

  

I.2. Finanse Powiatu 

 Budżet Powiatu Raciborskiego na 2019 rok został przyjęty Uchwałą Nr III/27/2018 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku. Dochody zaplanowano 

w wysokości 140.451.002,00 zł, a wydatki  w wysokości 143.249.693,00 zł. Po stronie  

przychodów zaplanowano kwotę 6.487.859,00 zł, a po stronie rozchodów 3.689.168,00 zł. 

 Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu: 

1. dochody zrealizowały się w kwocie 141.672.833,29 zł (103% planu), w tym dochody 

pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 

28.615.592,73 zł, 

2. wydatki zrealizowały się w kwocie 139.519.377,46 zł (97% planu), w tym wydatki 

inwestycyjne w kwocie 16.821.247,13 zł, 

3. wyemitowano obligacje na kwotę 6.900.000 zł, 

4.  dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.689.168 zł – stan zadłużenia na koniec  

2019 roku wynosi 16.959.080 zł, 

5. udzielono wsparcia dla Szpitala w wysokości 5.800.000 zł (4.300.000 zł – pokrycie 

straty za 2018 rok oraz 1.500.000 zł – umorzenie pożyczki). 
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       Ustalenie wyniku finansowego Powiatu Raciborskiego za 2019 rok  

               

 

Dochody Powiatu wykonane: 141.672.833,29 zł, tj. 103% planu, w tym: 

1. Bieżące: 127.413.104,36 zł, 

2. Majątkowe: 14.259.728,93 zł. 
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Przychody Powiatu wykonane: 12.944.059,79 zł, w tym 6.900.000,00 zł emisja 

obligacji. 

Wydatki Powiatu wykonane: 139.519.377,46 zł, tj. 97% planu, w tym: 

1. Bieżące: 122.698.130,33 zł, 

2. Majątkowe: 16.821.247,13 zł. 

 

 

 

Rozchody Powiatu wykonane: 3.689.168,00 zł, w tym 2.000.000,00 zł pożyczka 

udzielona Szpitalowi Rejonowemu w Raciborzu. 

Zadłużenie Powiatu na koniec 2019 roku wyniosło 16.959.080,00 zł, w tym: 

1. kredyty: 6.959.080,00 zł, 

2. obligacje: 10.000.000,00 zł. 
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Na wydatki bieżące w oświacie wydatkowano 48.904.210,10 zł. Z tytułu subwencji 

oświatowej Powiat otrzymał 45.940.652,00 zł, natomiast jednostki oświatowe wypracowały 

dochody w wysokości 634.499,74 zł. Reasumując powyższe, Powiat w 2019 roku dopłacił do 

oświaty z wydatków własnych: 2.329.058,36 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków 

inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych daje to kwotę 3.470.905,26 zł. 

Strata netto Szpitala Rejonowego w Raciborzu wyniosła: 1.009.089,00 zł (w roku 

2018 – 4.802.482,00 zł). Strata musi zostać pokryta ze środków Powiatu w terminie 

do 31 marca 2021 roku. 

 Poza wydatkami stałymi związanymi realizowanym przez Powiat, środki były 

wydatkowane między innymi na zadania wymienione w poniższej tabeli: 
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 Ponadto zostało przyznane wstępne dofinansowanie inwestycji na realizację inwestycji 

w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na:  

1. termomodernizację Szpitala – kwota 17.300.000,00 zł (dotacja z NFOŚiGW)  

oraz 5.000.000,00 zł. (pożyczka z WFOŚiGW),  

2. stół operacyjny – kwota 346.500 zł, pozyskana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Wkład własny jednostki 

samorządu terytorialnego wyniesie 3.500 zł. 
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        II. DZIAŁALNOŚĆ RADY POWIATU W 2019 ROKU 

II.1. Informacje ogólne 

         Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.  

         Rada kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.         

Zakres zadań i kompetencje rady precyzuje ustawa o samorządzie powiatowym.  

Rada Powiatu Raciborskiego liczy 23 radnych. W 2019 roku nastąpiła zmiana składu Rady 

Powiatu Raciborskiego. Radna Katarzyna Dutkiewicz, obejmując mandat poselski, zrzekła się 

mandatu radnej Powiatu Raciborskiego. Na mocy Postanowienia nr 399/2019 Komisarza 

Wyborczego w Bielsku - Białej III z dnia 19 lipca 2019 roku wakujący mandat objęła radna 

Elżbieta Biskup.  

       W 2019 roku Rada Powiatu Raciborskiego obradowała i podejmowała stosowne uchwały 

zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr III/37/2018 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2019. 

 

                               Plan pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2019  
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II.2. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

         Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Powiatu 

Raciborskiego obradowała na 11 sesjach i podjęła 90 uchwał.   

        Podjęte przez Radę Powiatu Raciborskiego uchwały Starosta zgodnie z art. 78 ust. 1 i 2 

ustawy o samorządzie powiatowym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do 

organów nadzoru, którymi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Śląski,  

a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.  

        Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publiczne w Bazie Rejestrów 

Urzędowych. 

       Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

       Wszystkie uchwały zostały przez Zarząd Powiatu Raciborskiego wykonane  

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Wykonanie 

uchwał Rady Powiatu Raciborskiego podjętych w 2019 roku przedstawiono w postaci 

tabelarycznej. 

        Przedmiotowa tabela stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  
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  III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU W 2019 ROKU 

 III.1. Informacje ogólne 

          Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu. Zakres zadań i kompetencje 

zarządu precyzuje ustawa o samorządzie powiatowym. 

         W skład Zarządu Powiatu Raciborskiego wchodzi 5 członków.  

 

        Zarząd Powiatu Raciborskiego odbył w 2019 roku 52 posiedzenia, w trakcie których 

podjął 258 uchwał.  

        Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

      Kompetencje zarządu powiatu dzielą się na dwa ważne obszary. Z jednej strony jest on 

organem wykonawczym powiatu, który odpowiada za wykonywanie uchwał rady powiatu  

i zadań powiatu. Ponadto liczne przepisy w ustawach i rozporządzeniach szczegółowo 

określają zakres zadań realizowanych przez zarząd powiatu. Należą do nich w szczególności:  

1. przygotowywanie projektów uchwał rady, 

2. wykonywanie uchwał rady, 

3. gospodarowanie mieniem powiatu, 

4. wykonywanie budżetu powiatu, 

5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

http://www.infor.pl/prawo/powiat/zarzad-powiatu/686264,Kto-stanowi-zarzad-powiatu.html


    

                                   
12 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 

III.2. Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

 Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której 

Zarząd Powiatu Raciborskiego realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał 

podejmowanych przez Radę Powiatu Raciborskiego.  

                     

            W ramach Starostwa Powiatowego w Raciborzu funkcjonowały w 2019 roku niżej 

wymienione komórki organizacyjne: 

1. Wydział Organizacyjny,  

2. Wydział Finansowy,  

3. Wydział Geodezji, 

4. Wydział Komunikacji i Transportu, 

5. Referat Gospodarki Nieruchomościami, 

6. Referat Architektury i Budownictwa, 

7. Referat Inwestycji i Remontów, 

8. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

9. Referat Spraw Społecznych, 

10. Referat Edukacji, 

11. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu, 

12. Referat Audytu i Kontroli, 

13. Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

14. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

16. Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 
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Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 139 osób.  

            W 2019 roku do Starostwa Powiatowego w Raciborzu za pośrednictwem systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło 51.505 dokumentów. 

            W niniejszym opracowaniu obrazując pracę Starostwa skupiono się na komórkach 

organizacyjnych, które mają największy kontakt z mieszkańami Powiatu i są najbardziej 

istotne z ich punktu widzenia.  

 

III.2.1. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

                             

                 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności cieszył się w 2019 roku 

ogromnym zainteresowaniem mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Świadczy o tym wzrost 

liczby wydanych dokumentów w 2019 roku. Warto podkreślić, że 40 % wniosków dotyczy 

wydania orzeczenia po raz pierwszy. 
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III.2.2. Wydział Komunikacji i Transportu 

            Zadania związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy realizuje  

w tut. Starostwie Wydział Komunikacji i Transportu, który prowadzi także  

m.in. rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów i ośrodki szkolenia 

kierowców. 

           W 2019 roku Referat Rejestracji Pojazdów przyjął łacznie 49.048 klientów.  

Z możliwości internetowej rezerwacji terminu skorzystało w 2019 roku 6.832 klientów. 

Zarejestrowanych zostało 10.307 pojazdów. Ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów  

w Powiecie Raciborskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 88.703 pojazdów.  

         Powiat Raciborski stale wprowadza rozwiązania mające na celu poprawę obsługi 

swoich klientów. W dniu 22 maja 2019 roku w Wydziale Komunikacji i Transportu 

uruchomiono terminale płatnicze, zintegrowane z systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów  

i Kierowców. Umożliwiają one regulowanie opłat komunikacyjnych w formie 

bezgotówkowej bezpośrednio przy stanowisku urzędniczym. Przed ich wdrożeniem płatności 

takich klienci mogli dokonywać w formie przelewu lub w punkcie kasowym Starostwa (jako 

płatność gotówkowa lub bezgotówkowa bez prowizji). Terminale stanowią alternatywę do 

płatności dokonywanych w punkcie kasowym, w którym z powodu dużej ilości klientów 

dochodziło do długich kolejek. 

                                       

     Dostawcą i administratorem terminali jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, 

która pobiera od każdej transakcji prowizję w wysokości 2,00 zł. Starostwo na podstawie 

umowy z PWPW otrzymało pięć terminali. Cztery przypisane są do stanowisk obsługujących 

ewidencję pojazdów, a jeden do stanowisk obsługujących ewidencję kierowców. Z płatności 

tego typu korzysta ok. 30% klientów, głównie przy sprawach związanych z rejestracją 

pojazdów. 

          Wydział Komunikcji i Transportu w 2019 roku prowadził 3.525 postępowań 

związanych z ewidencją kierowców.  
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III.2.3. Wydział Geodezji  

        Wydział Geodezji w 2019 roku rozpoczął realizację zadania związanego z cyfryzacją 

zasobu geodezyjnego. W IV kwartale 2019 roku utworzono w Wydziale Geodezji 

tymczasowe stanowisko ds. cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

Decyzja o utworzeniu tego stanowiska jest wynikiem zoptymalizowania kosztów cyfryzacji, 

która zlecona zewnętrzym podmiotom generowałaby znacznie wyższe koszty. W ramach 

realizacji przedmiotowego zadania zeskanowano i podpięto do bazy 7.016 stron formatu A4, 

389 stron formatu A3 oraz 7 stron fromatu A0. 

        Informacje dotyczące realizowanej w 2019 roku przez Wydział Geodezji operacji 

scalania gruntów zamieszczone zostały w dziale pn. „XI. Inwestycje i projekty”. 

 

III.2.4. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa   

         W 2019 roku Referat Ochrony i Środowiska, w toku prowadzonych postępowań 

administracyjnych dotyczących spraw z zakresu ustawy o odpadach, ustawy o ochronie 

przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska oraz niektórych spraw związanych z rolnictwem 

i leśnictwem, w 2019 roku wydał 316 decyzji administracyjnych, 60 postanowień oraz 1007 

zaświadczeń. Wszystkie sprawy zostały załatwione w ustawowym terminie.  

          W ramach zadań bieżących Referat przeprowadzał oględziny w toku prowadzonych 

postępowań administracyjnych, kontrole interwencyjne oraz kontrole wynikające z odrębnych 

przepisów. 

         Kontrole i oględziny przeprowadzane były w następującym zakresie:  

1. rekultywacji gruntów,  

2. prowadzenia działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie 

środowiska,  

3. gospodarki odpadami (emisja zanieczyszczeń do środowiska: uciążliwość zapachowa, 

niewłaściwa eksploatacja kotłów, spalanie odpadów, hałas), 

4.  udzielania dofinansowań do demontażu, utylizacji i transportu azbestu,  

5. wycinki drzew. 
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III.2.5. Referat Architektury i Budownictwa 

 Referat Architektury i Budownictwa oprócz wydawania pozwoleń na budowę 

prowadził w 2019 roku także sprawy związane z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i wydawaniem zezwoleń na realizację 

inwestycji drogowych. 

 W Referacie Architektury i Budownictwa w 2019 roku wydano 1222 decyzji 

administracyjnych, 414 postanowień, 76 zaświadczeń oraz wpłynęło 628 zgłoszeń robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. 

 

III.2.6. Nieodpłatna pomoc prawna 

 Na terenie Powiatu Raciborskiego w 2019 roku działały: 

1. 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, 

2. 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

 Udzielono w nich łącznie 558 porad prawnych, z tego w poszczególnych punktach 

przedstawia się to następująco: 

1. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciborzu: 176 porad (punkt prowadzony przez 

adwokatów), 

2. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pietrowicach Wielkich: 100 porad (punkt 

prowadzony przez radców prawnych), 

3. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach: 159 porad (punkt 

prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą 

w Raciborzu), 

4. punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kuźni Raciborskiej: 123 porady 

(punkt prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego 

„DOGMA” z siedzibą w Katowicach). 
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              IV. REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW 

Znaczna część zadań realizowanych przez Powiat Raciborski w 2019 roku dotyczyła 

działań ujętych w dokumentach o charakterze strategicznym i programowym.  

Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego jest najważniejszym dokumentem 

określającym kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji, 

wizji oraz celów strategicznych i operacyjnych, których realizacja w określonym horyzoncie 

czasowym przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju Powiatu. „Strategia Rozwoju 

Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020” została przyjęta Uchwałą Nr XLIII/414/2014 

Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku. Zawiera zadania, jakie Powiat 

Raciborski chce realizować w przyszłości oraz wskazuje perspektywy i kierunki rozwoju 

Powiatu. 

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu co dwa lata przeprowadzany jest monitoring 

z realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 

2014-2020. Kolejny raport monitoringu realizacji będzie obejmował lata 2018 -2019. 

W  roku 2019, jak i w poprzednich latach możliwe było pozyskanie środków 

zewnętrznych i realizacja m.in. flagowych projektów Powiatu Raciborskiego w zakresie: 

1. promocji szkolnictwa zawodowego i ustawicznego poprzez modernizację  

i wyposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodów a także podniesienie 

kwalifikacji i umiejętności uczniów i nauczycieli, 

2. transportu publicznego poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów dla 

Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o., 

3. organizacji i wsparcia wydarzeń społecznych, sportowych i kulturalnych 

przyczyniających się do wzrostu atrakcyjności turystycznej oraz integracji 

mieszkańców Powiatu, 

4. rozwoju lokalnego rynku pracy, w tym dla osób młodych, poprzez wsparcie 

przedsiębiorczości, 

5. przeciwdziałania i niwelowania problemów społecznych, szczególnie w grupach 

narażonych na wykluczenie społeczne, 

6. podniesienia jakości i czystości środowiska poprzez inwestycje termomodernizacyjne, 

7. modernizacji powiatowej infrastruktury drogowej umożliwiającej połączenie Powiatu 

z kluczowymi ośrodkami regionu. 
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Zadania z zakresu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019 były 

realizowane przez służby, inspekcje i straże zgodnie z zamierzeniami zaplanowanymi na rok 

2019.  

W ramach ww. programu zrealizowano w 2019 roku: 

1. Krajowy Program ''Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny'', 

2. Krajowy Program „Drugstop – transgraniczna współpraca jednostek policyjnych 

w obszarze walki z przestępczością narkotykową”, 

3.  Kręci mnie bezpieczeństwo, 

4.  Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa, 

5. Stop pożarom traw, 

6.  ,,Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”. 

Dodatkowo wspierano organizację zawodów sportowo-pożarniczych organizowanych 

w Powiecie Raciborskim. 

 

 

Lp. 

 

Nazwa dokumentu 

 

Zakres przedmiotowy 

      1. Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020                 ogólny 

 

2. 

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego  

na lata 2017-2019 

 

         bezpieczeństwo 

 

3. 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Raciborskim  

na lata 2019-2025 

 

pomoc społeczna 

 

4. 

Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie 

Raciborskim na lata 2019 – 2025 

 

pomoc społeczna 

 

5. 

Program Współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

 

pomoc społeczna 

 

6. 

Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Raciborskim na 

lata 2018-2020 

 

pomoc społeczna 

 

7. 

Program Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 

2017-2020 pn. „Po radosne macierzyństwo” 

 

pomoc społeczna 

8. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego 

 

transport publiczny 
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Do najważniejszych działań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Raciborskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 zaliczyć można:  

1. edukację ekologiczną: 

a) XIX Turniej Ekologiczny „Eko-Asy 2019” pn. „Akcja – Segregacja”, 

b) XIX Eko-Wystawa pn. „Ciepło przyjazne środowisku” w Pietrowicach 

Wielkich; na współorganizację Eko – Wystawy na organizację ww. wystawy 

Powiat Raciborski udzielił Gminie Pietrowice Wielki dotacji w wysokości 

15.000 zł, 

 

       

 

c) XV Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy „EKOMAT” w Szkole 

Podstawowej nr 18 w Raciborzu, 

d)  XII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Dla Siebie i dla Ziemi” w II Liceum 

Ogólnokształcącym w Raciborzu, 

e) organizacja bezpłatnego punktu konsultacyjnego projektu „Gmina z dobrą 

energią” dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego w Starostwie Powiatowym 

w Raciborzu, 

f) w 2019 roku odbyła się 26 akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2019”. 

Przebiegała ona pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!”. Finał 

odbył się w dniach 20-22 września. Celem akcji było wspomożenie 

selektywnej zbiórki odpadów. Powiat Raciborski, jak co roku włączył się do 

akcji pozyskując sponsorów, którzy przekazali worki oraz rękawice dla 

uczniów szkół dla których organem prowadzących jest Powiat Raciborski. 

2. rolnictwo: 

a) Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „Jak ratować polskie rolnictwo przed 

skutkami suszy?” w Zakrzowie, do współpracy przy organizacji przedmiotowej 
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konferencji Powiat Raciborski został zaproszony przez AGROMAX Sp. z o.o. 

oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

b) spotkanie informacyjno-promocyjne dla rolników na Zamku Piastowskim  

w Raciborzu. Powiat raciborski był współorganizatorem ww. spotkania. 

c) Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „Wielkanocne Stoły” w Centrum 

Społeczno-Kulturalnym w Pietrowicach Wielkich; Powiat Raciborski był 

współorganizatorem ww. konkursu, 

d) dożynki gminno-powiatowe w Gminie Pietrowice Wielkie; na organizację 

dożynek Powiat Raciborski udzielił Gminie Pietrowice Wielkie dofinasowania 

w kwocie 20.000 zł. 

3. powietrze atmosferyczne:  

W 2019 roku ograniczono emisję zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych poprzez 

budowę ścieżek rowerowych, utwardzenie poboczy dróg oraz ograniczono emisję wtórną pyłu 

poprzez czyszczenie dróg na mokro zamiatarką (realizowane przez PZD) - zadania były 

dofinansowywane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

będących w dyspozycji Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa tut. Starostwa.  

Ponadto utrzymywany był na terenie powiatu lokalny monitoring jakości powietrza 

oraz na bieżąco informowano społeczność lokalną i media o aktualnej jakości powietrza. 

Informacje o jakości powietrza są dostępne na stronie internetowej powiatu. 

W ramach ww. programu przeprowadzano interwencyjne kontrole podmiotów 

gospodarczych w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów odnośnie spalania paliw. 

4. klimat akustyczny: 

W 2019 roku zlecono opracowanie „Powiatowego Programu Ochrony Środowiska przed 

Hałasem”. Wykonawcą zadania była firma „LEMITOR” z Wrocławia.  

5. pola elektromagnetyczne:  

W 2019 roku przyjęto zgłoszenie 5 nowych instalacji oraz 29 zmian w instalacjach 

emitujących pola elektromagnetyczne (stacje telefonii komórkowej). W ramach analizy 

zgłoszeń nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm co potwierdziły załączone 

do zgłoszeń wyniki badań pól elektromagnetycznych. 

6. zasoby geologiczne: 

W 2019 roku kontynuowano prowadzenie przez Państwowy Instytut Geologiczny 

obserwacji terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych na terenie powiatu. Podczas 
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dwóch sesji terenowych przeprowadzono obserwację 12 osuwisk. Nie stwierdzono zmian 

w wyznaczonych do obserwacji osuwiskach.   

7. gospodarkę odpadami: 

Kontynuowano udzielanie dotacji na demontaż i utylizację azbestu. W 2019 roku 

udzielono 48 dotacji. 

 

 Celem strategicznym Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Raciborskim na lata 2019-2025 jest 

zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego 

zjawiska na terenie Powiatu Raciborskiego.  

 W ramach przedmiotowego Programu w 2019 roku: 

1. prowadzono punkt informacyjny w PCPR w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6, 

2. finansowano działalność Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży                                

oraz kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie w Raciborzu przy  

ul. Sempołowskiej 5, 

3. finansowano działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Raciborzu przy  

ul. Karola Miarki 7/1. 

     

Program Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Raciborskim na lata  

2019 – 2025 wyznacza kierunki, w jakich powinny zmierzać działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych zapewniające im godne i aktywne życie, a także pomoc dostosowaną do 

rzeczywistych potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Działania realizowane  

w ramach Programu zmierzają do aktywizacji osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, 

społecznym i kulturalnym. 

 W ramach przedmiotowego Programu w 2019 roku: 

1. kontynuowano działalność Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych                                

w ramach (OIDON) Referatu Spraw Społecznych oraz strony Ośrodka, 

2. dofinansowano działalności Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu, 

3. prowadzono Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu, 

4. finansowano działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, 

5. prowadzono Środowiskowy Dom Samopomocy typu B dla osób upośledzonych 

umysłowo, 
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6. zapewniono współfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Raciborzu, 

7. finansowano koszty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu, w tym w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

8. dofinansowano koszty funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu, 

9. zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla podopiecznych 

Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej 

w Raciborzu. 

 

 Program Współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami Pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok był realizacją zapisu  

art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który nakłada na 

organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek corocznego uchwalania 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

  Na realizację zadań w ramach ww. Programu z budżetu Powiatu wydatkowano 

w 2019 roku:  

1. Referat Spraw Społecznych - 265.242,00 zł, 

2. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu - 14.000,00 zł, 

3. Wydział Organizacyjny - 128.040,00 zł, 

Łącznie wydatkowano 407.282,94 zł. 

Na realizację zadań w ramach ww. Programu zaangażowanych przez organizacje 

pozarządowe wydatkowano w 2019 roku: 

1. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu – 4.212,00 zł, 

2. Referat Spraw Społecznych – 72.182,60 zł. 

Łącznie wydatkowano 76.394,60 zł. 

 Wolę podjęcia współpracy z Powiatem Raciborskim w realizacji zadań publicznych 

na rzecz lokalnej społeczności wyraziło 10 organizacji pozarządowych:  

1. w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej - 3 organizacje, 

2. w  obszarze pomocy społecznej – 5 organizacji, 

3. w obszarze kultury i sportu – 2 organizacje. 

W 2019 roku zadania publiczne realizowało 7 organizacji pozarządowych: 
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1. w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej – 2 organizacje, 

2. w obszarze pomocy społecznej – 3 organizacje, 

3. w obszarze kultury i sportu – 2 organizacje. 

 W 2019 roku zostało zrealizowanych 8 zadań publicznych w ramach ww. Programu: 

1. w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej – 2 zadania, 

2. w obszarze kultury i sportu – 2 zadania, 

3. w obszarze pomocy społecznej – 4 zadania. 

 W 2019 roku przeprowadzono 11 konsultacji projektów aktów normatywnych: 

1. Referat Spraw Społecznych – 3 konsultacje, 

2. Referat Edukacji – 4 konsultacje,  

3. Referat Inwestycji i Remontów – 2 konsultacje, 

4. Wydział Komunikacji i Transportu – 1 konsultacja, 

5. Referat Promocji i Rozwoju Powiatu – 1 konsultacja. 

 Udzielono 3 rekomendacje organizacjom pozarządowym w obszarze pomocy 

społecznej i nieodpłatnej pomocy prawnej.  

 Ponadto w ramach ww. Programu objęto patronatem honorowym Starosty 

Raciborskiego 130 projektów: 

1. sport i kultura – 105 projektów, 

2. edukacja – 22 projekty, 

3. bezpieczeństwo – 3 projekty. 

W 2019 roku Starosta objął swoim patronatem 51 zadań współrealizowanych przez 

wydziały/referaty Starostwa Powiatowego w Raciborzu: 

1. pomoc społeczna – 3 zadania, 

2. sport i kultura – 47 zadań, 

3. bezpieczeństwo – 1 zadanie. 

 

 Powiat Raciborski może pochwalić się modelowym przykładem funkcjonowania 

rodzicielstwa zastępczego, które opiera się przede wszystkim na rodzinach zastępczych 

i uzupełniających obszar działania placówek opiekuńczo – wychowawczych. Znaczna liczba 

dzieci spoza powiatu znajduje opiekę na terenie Raciborszczyzny, co jest świadectwem 

zaspokojenia potrzeb nie tylko naszego Powiatu, ale również sąsiednich samorządów. 
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W ramach realizacji Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Raciborskim na 

lata 2018-2020 na dzień 31 grudnia 2019 roku na terenie Powiatu Raciborskiego 

funkcjonowało 106 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 214 dzieci, w tym: 

1. 67 dzieci w 49 spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych, 

2. 49 dzieci w 35 niezawodowych rodzinach zastępczych, 

3. 31 dzieci w 11 zawodowych rodzinach zastępczych, 

4. 67 dzieci w 11 rodzinnych domach dziecka. 

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie Powiatu Raciborskiego sprawowana jest    

przez placówki opiekuńczo – wychowawcze. W 2019 roku na terenie Powiatu Raciborskiego 

funkcjonowało 6 placówek opiekuńczo – wychowawczych, które dysponowały 

102 miejscami. 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu 

Raciborskiego przebywało łącznie 96 wychowanków, w tym 33 dziewcząt i 63 chłopców.         

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu 

Raciborskiego przebywało 46 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów.               

Rok 2019 w Powiecie Raciborskim był rokiem podjętych intensywnych działań                     

i wzmożonej pracy w celu osiągnięcia standardów wynikających z art. 230 ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Etapowo przeprowadzano działania ze 

względu na konieczność reorganizacji placówek opiekuńczo – wychowawczych  

i ograniczenia roli placówek opiekuńczo - wychowawczych w celu zmniejszania liczby dzieci 

pod opieką jednej instytucji, tworząc kameralne i suwerenne placówki opiekuńczo –

 wychowawcze dla 14 wychowanków. 

 

 W ramach Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 2017 – 

2020 pn. „Po radosne macierzyństwo” w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia  

31 grudnia 2019 roku wykonano 930 badań kobiet ciężarnych na oznaczenie antygenu 

TOXO+CMV w klasie IgM i IgG oraz w lokalnych mediach prowadzona była akcja 

informacyjno – edukacyjna  na temat badań. Badania dla ciężarnych kobiet będących na stałe 

mieszkankami Powiatu Raciborskiego wykonano w Laboratorium Analitycznym Szpitala 

Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Warunkiem wykonania badania będzie 

posiadanie przez kobietę ciężarną skierowania od lekarza ginekologa – położnika. 

Koszt realizacji – 88.350,00 zł. 
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 W Powiecie Raciborskim obowiązuje ponadto Plan Zrównoważonego Rozwoju 

Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego. Zgodnie z przepisami 

ustawy o publicznym transporcie zbiorowym plan zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego opracowuje powiat liczący co najmniej 80.000 mieszkańców 

w zakresie linii komunikacyjnej lub sieci komunikacyjnej w powiatowych przewozach 

pasażerskich. 
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                    V. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 

 Powiat Raciborski w 2019 roku w ramach utrzymania i poprawy bezpieczeństwa 

publicznego przekazał: 

1. 50.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

Środki wykorzystano na dofinansowanie zakupu samochodów dla KP PSP w Raciborzu             

zgodnie z zawartą umową.  

2. 15.850,00 zł  dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

Środki wykorzystano na zakup UPS-a podtrzymującego zasilanie na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wchodzącego w skład Referatu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w siedzibie Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

3. 7.117,11 zł  na zawody sportowo-pożarnicze, podnoszące wiedzę w zakresie 

pożarnictwa oraz sprawność bojową. 

Środki wykorzystano na zakup  nagród w związku z Ogólnopolskim Turniejem Wiedzy 

Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zakupiono nagrody w związku 

z Międzynarodowymi Zawodami Sikawek Konnych oraz XII Międzynarodowymi 

Zawodami Strażackich Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. 

4. 7.099,56 zł dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na zakup chłodziarki 

laboratoryjnej do przechowywania szczepionek dla mieszkańców powiatu. 

 

Ponadto Powiat Raciborski w 2019 roku udzielił wsparcia dla prowadzonych przez Policję 

działań edukacyjno-informacyjnych mieszkańców, młodzieży oraz dzieci w zakresie 

prewencji i bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego) w ramach realizacji 

Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości, Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego. 

 Na mocy zawartego porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Raciborzu funkcjonuje całodobowo Powiatowe Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Obowiązek jego funkcjonowania wynika z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. 

Centrum obsługiwane jest odpowiednio przez Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego tut. Starostwa oraz dyspozytorów Powiatowego Stanowiska Kierowania 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu.  
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W 2019 roku w ramach współdziałania całodobowo przekazywano informacje 

(ostrzeżenia, komunikaty, polecenia)  w ramach systemu SWO. Dodatkowo przeprowadzono 

dwa testy sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania 

i alarmowania ludności (1 sierpnia 2019 roku oraz 26 listopada 2019 roku) oraz cztery 

treningi  doskonalące znajomość procedur wymiany informacji i prognozowania skażeń 

wg normy ATP 45 D. Stanowisko Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 

wyposażone jest w podstawowe narzędzia techniczne pozwalające na realizację zadań 

(komputer, telefon fax, system sterowania syrenami, aplikacja CAR).  
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                            VI. EDUKACJA PUBLICZNA 

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w szkołach ponadpodstawowych rozpoczęli 

uczniowie ostatnich klas wygaszonych gimnazjów i absolwenci szkół podstawowych  

tzw. podwójny rocznik. 

Szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski przyjęły 

1.812 uczniów: 

1. 917 absolwentów szkół podstawowych (31 oddziałów), 

2. 895 absolwentów gimnazjów (30 oddziałów).  

 Liczbę uczniów, oddziałów i etatów kadry nauczycielskiej w poszczególnych 

placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 

Nazwa 

placówki 

    oświatowej 

 

Typ szkoły 

 

Liczba  

uczniów 

 

Liczba 

oddziałów 

 

Etaty kadry 

nauczycielskiej 

1.  

ZSO nr 1 

I LO 583 19  

49,25 Liceum Sztuk Plastycznych 100 5 

2. II LO  624 20 43,02 

 

3. 

 

CKZiU nr 1 

LO nr 1 dla Dorosłych 46 2  

72,38 Technikum nr 3 103 4 

Technikum nr 2 441 16 

BS I stopnia nr 2 374 14 

4. CKZiU nr 2 Technikum nr 4 811 28  

80,78 BS I stopnia nr 4 341 13 

LO dla Dorosłych 30 2 

5. ZSE Technikum nr 1 604 21 49,39 

6. ZSS SPS nr 10 134 25  

70,34 BSS I stopnia nr 1 4 1 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

 do Pracy 

48 8 

7. MOW SPS Rudy 19 2  

37,27 BS I stopnia 30 3 

8. MDK    9,34 

9. MOS    6,33 

10. PPP    20,00 

                                                                            Razem 4.292 183 438,10 
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Porównanie realizacji wydatków majątkowych w 2018 roku i 2019 roku z obszaru 

oświaty dotyczące wydatków inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela.  

 

Lp. Dział Rok 2018 Rok 2019 

1. 801 (oświata i wychowanie) 757.930,00 zł 666.982,00 zł 

2. 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) 206.624,00 zł 474.864,00 zł 

                                                         Razem 964.554,00 zł 1.141.846,00 zł 

 

 Źródła finansowania zadań oświatowych w 2019 roku oraz wysokość dopłaty do tych 

zadań przedstawia poniższa tabela. Wykazane wydatki nie obejmują wydatków 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji celowych. 

 

Dochody jednostek oświatowych 

 

     634.499,74 zł 

Subwencja oświatowa 

 

 45.940.652,00 zł 

Razem (dochody + subwencja) 

 

 46.575.151,74 zł 

 

Dotacje 

 

   2.609.025.74 zł 

Wydatki statutowe 

 

   5.849.400,88 zł 

Świadczenia 

 

      222.651,92 zł 

Wynagrodzenia 

 
 40.257.124,21 zł 

Razem (wydatki) 

 

 48.904.210,10 zł 

 

Dopłata do wydatków bieżących 

 
 2.329.058.10 zł 

 

Wydatki inwestycyjne 

 
 1.141.846,90 zł 

 

Dopłata do wydatków ogółem 

 
 3.470.905,26 zł 

 

 Powiat Raciborski dopłacił w 2019 roku do realizacji bieżących działań oświatowych 

kwotę 2.329.058,10 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych 

finansowanych ze środków własnych daje to kwotę 3.470.905,26 zł.  
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Największą pozycją w wydatkach oświatowych są wynagrodzenia, które w 2019 roku 

stanowiły 82 % wszystkich wydatków. 

 Projekty i inwestycje zrealizowane w 2019 roku w obszarze oświaty zostały 

przedstawione w Dziale pn. „XI. Inwestycje i projekty”.  
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                 VII. PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA 

Z uwagi na fakt, że każdego roku, w terminie do 31 marca, Zarząd Powiatu przyjmuje 

sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Szpitala, do przedstawienia Radzie 

Powiatu, w niniejszym raporcie nie opisuje się sytuacji finansowej Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. W roku bieżącym sprawozdanie zostało przyjęte przez 

Zarząd Powiatu Raciborskiego Uchwałą Nr 70/356/2020 z dnia 31 marca 2020 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego 

publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok. Przedmiotowe sprawozdanie przekazano 

radnym w dniu 31 marca 2020 roku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej  

tut. Starostwa.    

Ochrona zdrowia stanowi obszar, który charakteryzuje się nie tylko wysokimi 

wydatkami, ale także znacznym zróżnicowaniem działań. Powiat Raciborski w tym niezwykle 

istotnym obszarze podejmuje liczne przedsięwzięcia zmierzające do poprawy poczucia 

bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Powiatu Raciborskiego: 

1. Inwestycja pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka  

w Raciborzu". 

Raciborska lecznica otrzyma prawie 8.500.000,00 zł dofinansowania z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na Szpitalny Oddział Ratunkowy.  

 W ramach projektu zostanie utworzony Szpitalny Oddział Ratunkowy na bazie istniejącej 

izby przyjęć ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. 

Przewidziane jest wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych oraz zakup specjalistycznego 

doposażenia.  

Przewidywany koszt zadania: 10.132.129,44 zł, w tym dofinansowanie EFRR: 

8.416.810,02 zł. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania: IV kwartał 2022 roku. 

Umowa o dofinansowanie tego projektu realizowanego w ramach działania 

9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej 

infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014 – 2020, została zawarta w dniu 18 czerwca 2019 roku pomiędzy Skarbem Państwa – 

Ministrem Zdrowia a Szpitalem Rejonowym im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  
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W 2019 roku Szpital Rejonowy w Raciborzu wybrał Inwestora Zastępczego, którym zostało 

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. w Raciborzu. Przygotowano również 

zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. 

2. Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z wyposażeniem na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

W ramach projektu zakupiony został nowy ambulans sanitarny wraz z specjalnym 

wyposażeniem, który w jeszcze większym stopniu poprawi bezpieczeństwo mieszkańców 

Powiatu Raciborskiego. Ministerstwo Sprawiedliwości, które jest dysponentem środków 

Funduszu Sprawiedliwości przekazało na zakup ambulansu kwotę w wysokości 495.000 zł. 

Koszt zadania: 497.002,83 zł. Pozostałą kwotę pokrył samorząd.  
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 3. „Remont podjazdu – strona lewa - Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy  

ul. Gamowskiej 3” 

Zadanie polegało na wymianie zniszczonych warstw posadzkowych rampy wraz 

z wykonaniem posadzki z płyt kamiennych granitowych antypoślizgowych. 

Koszt zadania: 73.494,06 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 25 listopada 2019 roku.  

 

         Stan „przed realizacją” 

        

 

     Stan „po realizacji” 

  . 
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 Ponadto zostało przyznane wstępne dofinansowanie na realizację inwestycji 

w Szpitalu Rejonowym  w Raciborzu na:  

1. termomodernizację Szpitala – kwota 17.300.000,00 zł  (dotacja z NFOŚiGW) oraz 

5.000.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW),  

2. stół operacyjny – kwota 346.500 zł, pozyskana z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Wkład własny jednostki 

samorządu terytorialnego wyniesie 3.500 zł. 

 

Powiat Raciborski udzielił w 2019 roku wsparcia raciborskiemu szpitalowi w kwocie: 

5.800.000,00 zł, w tym: 

1. pokrycie straty szpitala za 2018 rok – 4.300.000,00  zł, 

2. umorzenie pożyczki udzielonej przez Powiat – 1.500.000,00 zł.  

 

W 2019 roku w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu: 

1. przyjęto 17.511 pacjentów w ramach Lecznictwa Szpitalnego, 

2. udzielono 89.690 porad lekarskich w Poradniach Specjalistycznych, 

3. zanotowano 7.083 wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego. 

 

Warto podkreślić, że Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu zajął 

w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szpitali "Rzeczpospolitej" Bezpieczny Szpital 2019: 

1) 1 miejsce w Polsce wśród szpitali powiatowych, 

2) 8 miejsce w województwie śląskim. 
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                              VIII. POMOC SPOŁECZNA 

 Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w 2019 roku w Powiecie 

Raciborskim przez: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, Dom Pomocy 

Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu oraz tut. Starostwo.  

 Do zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu należy prowadzenie  

i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz 

umieszczanie w nich osób. Na terenie Powiatu Raciborskiego w 2019 roku funkcjonowały  

3 domy pomocy społecznej.   

 

     Nazwa domu pomocy społecznej  

 

Typ domu 

 

Liczba miejsc 

DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, 

ul. Grzonki 1 

Dla osób w podeszłym wieku  

208 

DPS w Raciborzu przy Placu 

Władysława Jagiełły 3 

Dla osób przewlekle psychicznie 

chorych 

 

170 

DPS „Różany Pałac” w 

Krzyżanowicach, ul. Kolejowa 4 

Dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie oraz 

osób dorosłych niepełnosprawnych 

intelektualnie 

 

60 

 

W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydało 92 decyzje w sprawie 

umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym 72 decyzje o umieszczeniu w DPS „Złota 

Jesień” w Raciborzu oraz 20 decyzji w DPS przy Placu Władysława Jagiełły 3. 

 Wysokość dotacji otrzymanej z budżetu państwa przez domy pomocy społecznej  

w 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Nazwa domu pomocy społecznej  

 

Kwota dotacji  

DPS „Złota Jesień” ul. Grzonki 1 

w Raciborzu 

696.483,77 zł 

DPS przy Placu Władysława Jagiełły 3 

w Raciborzu 

1.515.371,34 zł 

DPS „Różany Pałac” ul. Kolejowa 4 

w Krzyżanowicach 

1.711.795,97 zł 
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Powiat Raciborski w ramach pomocy społecznej przekazał, w 2019 roku, w formie 

dotacji bieżących kwotę 3.269.167,31 zł dla domów pomocy społecznej, w tym dla:  

1. Domu Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu:  

a) na bieżącą działalność – 1.515.371,34 zł, 

b)  na urządzenie sali komputerowej dla mieszkańców domu i zakup komputerów 

na jej wyposażenie – 30.000,00 zł,  

2. Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach: 

a)  na bieżącą działalność – 1.663.795,97 zł,  

b) na zakup wyposażenia i remont – 60.000,00 zł.  

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w Domu Pomocy Społecznej „Złota 

Jesień” w Raciborzu przeznaczono kwotę w wysokości 81.561,00 zł na:  

1. wykonanie stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w ilości 9 miejsc – 

29.532,00 zł,  

 

 

2. zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach DPS – 52.029,00 zł. 

 

Na terenie powiatu raciborskiego funkcjonuje jeden ośrodek wsparcia dla osób                      

z zaburzeniami psychicznymi, a mianowicie Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B, 
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który mieści się w Raciborzu przy ul. Grzonki 1. Dom typu B przeznaczony jest dla osób                 

z niepełnosprawnością intelektualną. Placówkę prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Osób Niepełnosprawnych ,,Domˮ w Raciborzu.  

Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu dysponuje 35 miejscami 

o charakterze pobytu dziennego i przeznaczony jest dla osób obu płci. 

Realizując powyższe zadanie w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu wydało 35 decyzji o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy  

Typu B w Raciborzu oraz 31 decyzji ustalających odpłatność za korzystanie z usług 

powyższego ośrodka wsparcia. 

Od października 2019 roku w ramach działalności Środowiskowego Domu 

Samopomocy Typu B w Raciborzu wprowadzone zostały zajęcia klubowe przeznaczone dla 

byłych uczestników oraz osób oczekujących na przyjęcie do wyżej wymienionego ośrodka 

wsparcia. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2019 roku realizowało zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Na realizację przedmiotowych 

zadań Centrum dysponowało środkami finansowymi pochodzącymi z Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanymi Centrum Uchwałą  

Nr XIII/117/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie 

zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych 

oraz wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2019. 

 W 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało środki finansowe 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie do 

turnusów rehabilitacyjnych w kwocie 341.909,00 zł. Wnioski o dofinansowanie złożyło 

439 osób, w tym 293 osoby niepełnosprawne oraz 146 opiekunów tych osób. Dofinansowanie 

otrzymało 344 osób, w tym 249 osób niepełnosprawnych i 95 opiekunów, pozostałe osoby 

niepełnosprawne zrezygnowały z otrzymanego dofinansowania. Łączna kwota, która została 

przeznaczona na turnusy rehabilitacyjne wynosiła 338.429,00 zł. Na zadania realizowane 

w 2019 roku z zakresu likwidacji barier architektonicznych Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Raciborzu otrzymał środki finansowe z PFRON w wysokości 59.741,94 zł.  
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 Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizowane zgodnie z ustawą  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawione zostały w dziale 

pn. „IV. Realizacja strategii i programów”.  

             W 2019 roku swoją działalność w Powiecie Raciborskim wznowiły dwie Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawcze w Cyprzanowie i Samborowicach. Przedmiotowe placówki 

zamknięto, gdyż Stowarzyszenie Otwarte Serca Dzieciom  nie otrzymało dotacji udzielanej  

w ramach konkursu organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  

z Katowic. 

           Placówka w Cyprzanowie została oficjalnie otwarta 5 marca 2019 roku.  

                                     

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Samborowicach została oficjalnie otwarta  

w dniu 6 listopada 2019 roku.  

                                          

https://www.powiatraciborski.pl/pics/_news/39/img-20190305-wa0011.jpg
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              W 2019 roku po raz pierwszy, z inicjatywy Starosty, została zorganizowana akcja  

pn. „Paczka mikołajkowa” dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

działających na terenie Powiatu. W akcję włączyli się radni oraz pracownicy tut. Starostwa. 

W dniach 4-5 grudnia 2019 roku przedstawiciele Zarządu i Rady Powiatu przekazali prezenty 

dzieciom z placówek w Cyprzanowie, Pogrzebieniu, Kuźni Raciborskiej, Samborowicach, 

Nędzy i Raciborzu. 

                           

                                    

https://www.powiatraciborski.pl/pics/_galerie/230/img-20191206-wa0009.jpg
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 W trosce  o osoby niepełnosprawne zakupiony został samochód, który będzie służył 

podopiecznym Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji Opolskiej 

w Raciborzu. Zakup pojazdu był możliwy dzięki udziałowi Powiatu Raciborskiego  

w Programie Wyrównywania Różnic Między Regionami III Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

 W prezentacji i przekazaniu samochodu marki Renault o wartości około 98.000 zł 

uczestniczyli przedstawiciele Caritasu i Powiatu Raciborskiego. Symbolicznie kluczyki 

dyrektorowi Caritasu ks. Zbigniewowi Cieśli przekazał Starosta Grzegorz Swoboda.  
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                                      IX. TRANSPORT 

IX.1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego 

Powiat Raciborski z dniem 1 marca 2019 roku stał się organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego dla 14 linii komunikacyjnych. Zadanie to realizuje przy wsparciu 

finansowym wszystkich gmin (poza Miastem Racibórz). W okresie trwania umowy 

tj. od marca do grudnia 2019 roku z komunikacji powiatowej skorzystało łącznie 1.047.840 

pasażerów. 

Organizator wspólnie z operatorem transportu na bieżąco wprowadza aktualizacje 

rozkładów jazdy wynikające z potrzeb mieszkańców. W 2019 roku zatwierdzono 33 rozkłady 

jazdy, wydano 165 zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego.  

Ponadto na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Wodzisławskim na organizację 

linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski – Chałupki przekazano dla Powiatu Wodzisławskiego 

kwotę 20.000 zł. Środki te pochodziły z budżetu Gminy Krzyżanowice.  

 Warto podkreślić, że Powiat Raciborski zwiększył udział do 25 % kosztów 

comiesięcznej rekompensaty dla spółki odciążając tym samym znacznie wydatki 

samorządów gminnych. 

 

IX.2. Działalność PKS w Raciborzu Sp. z o.o. w 2019 roku 

PKS w Raciborzu Sp. z o.o. jako operator publicznego transportu zbiorowego  

w Powiecie Raciborskim realizuje usługi publicznego transportu zbiorowego w powiatowych 

przewozach pasażerskich. Sieć obejmuje 14 linii komunikacyjnych, na których obsługiwane 

są 243 kursy w dni robocze w trakcie nauki szkolnej, 145 w dni robocze podczas wakacji oraz 

25 kursów w soboty i 6 w niedziele. Kursy te realizowane są w ramach komunikacji 

publicznej organizowanej przez samorządy i zaspokajają potrzeby regularnych, codziennych 

dojazdów do pracy i szkół. Przeważająca długość linii komunikacyjnych nie przekracza 

30 km.  

 Spółka na koniec 2019 roku dysponowała 71 autobusami w tym 4 nowymi 

zakupionymi przez Powiat Raciborski w ramach realizacji projektu pn. „Wymiana części 

taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie 

raciborskim”. Ponadto spółka wykonuje obsługę i naprawy pojazdów obcych, dzierżawi 
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tereny i pomieszczenia oraz powierzchnie reklamowe na dworcu autobusowym i zajezdni. 

Działalność ta jest traktowana jako uzupełniająca. 

 

IX.3. Zakup nowego taboru autobusów 

W 2019 roku Powiat Raciborski przystąpił do realizacji projektu pn. „Wymiana 

części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej 

w powiecie raciborskim”. W IV kwartale 2019 roku firma ABP BUS & COACH Sp. z o.o. 

S. K. ze Słupska dostarczyła 4 autobusy marki IVECO Crossway LE, Line 12.  

Kolejna dostawa 6 autobusów ma nastąpić w II kwartale 2020 roku. Łączna wartość 

zakupu 10 sztuk nowych autobusów wyniesie 9.440.250,00 zł brutto. 

W dniu 23 października 2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 

Spółki Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Raciborzu, na którym podjęto 

uchwałę w sprawie zmiany umowy i podwyższenia kapitału zakładowego spółki w formie 

aktu notarialnego. Na podstawie podjętej Uchwały Zarządu, Powiat Raciborski wniósł 

w formie niepieniężnej (aportem) do spółki PKS w Raciborzu Sp. z o.o. mienie o wartości  

3.078.800,00 zł w postaci 4 nowych autobusów oraz wkład pieniężny w kwocie 200 zł w celu 

uzupełnienia kwoty, za którą objęte zostały udziały w liczbie 6.158 o wartości nominalnej  

500 zł za każdy udział. Po objęciu nowych udziałów podwyższony został kapitał zakładowy 

spółki do wysokości 5.904.000,00 zł. 
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Autobusy są dodatkowo wyposażone w:  

1. system monitoringu wewnątrz i przed autobusem,  

2. system nagłośnienia zapowiedzi głosowych wraz z mikrofonem dla kierowcy oraz 

ekranami LED do wyświetlania informacji o przebiegu trasy i kolejnych przystankach, 

3. bezprzewodowy router (sieć Wi-Fi),  

4.  ładowarki USB.  

Ponadto są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz spełniają europejski 

standard EURO 6 w zakresie ograniczania emisji spalin i hałasu. Nowe autobusy zastąpią 

zużyty tabor i obsługiwać będą 14 linii na terenie całego Powiatu Raciborskiego.  

 W 2019 roku pozyskano do floty PKS autobusy produkowane na zabudowie podwozia 

Mercedes-Benz. Dwa fabrycznie nowe autobusy Mercedes Sprinter 519 w wersji 

turystycznej obsługiwały połączenia dalekobieżne oraz lokalną komunikację na terenie 

powiatu na mniej uczęszczanych kursach. Nowe autobusy marki Sprinter posiadają wersję 

24 miejsc siedzących i wyposażenie w standardzie VIP. Oszczędne silniki zapewniają 

spalanie na poziomie około 10l/100km, co daje wynik o 50% niższy w porównaniu 

z dotychczas użytkowanymi autobusami. Autobusy te zostały pozyskane w ramach umów 

najmu długoterminowego.  

 Ponadto od grudnia 2019 roku eksploatowany jest fabrycznie nowy autobus 

Mercedes-Benz 516 City. Jest to miejska wersja autobusu mini zapewniająca przewóz 

do 34 osób, w tym 15 osób na miejscach siedzących oraz 1 osobę niepełnosprawną na wózku 

inwalidzkim – autobus jest wyposażony w rampę dla wózków inwalidzkich. Autobus został 

zakupiony w ramach leasingu. Wszystkie pojazdy wyposażone są w klimatyzowane wnętrze 

oraz elektroniczne tablice kierunkowe.  
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                                      X. DROGI PUBLICZNE 

 Działalność Powiatu Raciborskiego w zakresie realizacji działań związanych  

z drogami publicznymi dotyczy przede wszystkim planowania, budowy, modernizacji, 

utrzymania i ochrony dróg powiatowych.  

 Podstawowe zadania związane z wykonywanie obowiązków w obszarze dróg 

powiatowych realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.  

                   

 

 Powiat Raciborski posiada sieć dróg powiatowych o łącznej długości 169.226 km.  

W poszczególnych gminach znajdują się następujące długości tych dróg: 

1. Gmina Kornowac – 14.961 km (8,84%), 

2. Gmina Krzanowice – 19.900 km (11,76%), 

3. Gmina Krzyżanowice – 21.819 km (12,89%), 

4. Gmina Kuźnia Raciborska -  13.888 km (8,21%), 

5. Gmina Nędza – 8.184 km (4,84%), 

6. Gmina Pietrowice Wielkie – 27.783 km (16,42%), 

7. Gmina Racibórz – 19.755 km (11,67%), 

8. Gmina Rudnik – 42.936 km (25,37%). 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu przeznaczył w 2019 roku, na remonty  

i naprawy bieżące kwotę 229.864,98 zł. Ponadto środki przeznaczono na usługi niezbędne 

do prawidłowego utrzymania pasa drogowego, m.in.: akcja zimowa, usuwanie i cięcia 

techniczne drzew, naprawa elementów odwodnienia, szacunki brakarskie, nasadzenia 

zastępcze drzew, naprawa i wymiana elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego  
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wprowadzanie zmian organizacji ruchu, okresowe przeglądy dróg, aktualizacja ewidencji, 

opracowanie projektów drogowych. 

 Powiat Raciborski na zadania inwestycyjne przeznaczył w 2019 roku kwotę 

13.864.911,47 zł.  

 Podsumowanie inwestycji Powiatu Raciborskiego przeprowadzonych w 2019 roku 

w obszarze dróg publicznych przedstawiono poniżej: 

1. Zadania realizowane na drogach powiatowych:  

a) „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza 

Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od 

skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania z ul. Wandy, - etap III od 

skrzyżowania z ul. Wandy w kierunku ul. Kolejowej”.  

 W 2019 roku wykonano zakres zadania dotyczący: „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3548S ul. Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka 

autobusowa na ul. Łąkowej, - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą do skrzyżowania  

z ul. Wandy”.  

Długość przebudowanej drogi powiatowej – 950 m. 

Koszt zadania : 6.510.512,92 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

1. budżetu państwa z FDS Województwa Śląskiego: 2.684.308,87 zł. 

2.Miasta Racibórz: 1.910.851,42 zł 

3. Powiatu Raciborskiego: 1.915.352,63 zł   

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 24 października 2019 roku. 

          Stan „przed realizacją” 
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      Stan „po realizacji” 
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b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze na odcinku od 

zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3534S do wału 

przed mostem na rzece Rudzie". 

 Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

Województwa Śląskiego”. 

Długość przebudowywanej drogi powiatowej - 856 m. 

Kwota z umowy o dofinansowanie: 2.763.000,30 zł 

Zadanie finansowane ze środków: 

1. budżetu państwa z FDS Województwa Śląskiego: 1.638.082,76 zł 

2.  Gminy Kuźnia Raciborska: 562.458,77 zł 

3.  Powiatu Raciborskiego: 562.458,77 zł   

 W dniu 29 listopada 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.  

Planowany termin realizacji zadania: 6 lipca 2020 roku. 

           

     Stan „przed realizacją" 
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     Stan „w trakcie realizacji” 

                                

 

                        

 

c) „Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S od mostu na rzece Rudzie  

w Siedliskach do rejonu działki nr 653 w Turzu oraz nr 3534S od skrzyżowania  

z DP 3509S do cieku wodnego w Budziskach". 

Zadanie otrzymało dofinansowani ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

Województwa Śląskiego.  

Długość przebudowywanych 2-ch odcinków dróg powiatowych - 970 m. 

Kwota z umowy o dofinansowanie: 2.127.971,59 zł.  
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Zadanie finansowane ze środków: 

1. budżetu państwa z FDS Województwa Śląskiego: 1.276.782,95 zł, 

2. Gminy Kuźnia Raciborska: 425.594,32 zł 

3. Powiatu Raciborskiego: 425.594,32 zł. 

W dniu 3 grudnia 2019 roku zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych.  

Planowany termin realizacji zadania: 6 lipca 2020 roku. 

     Stan „przed remontem” 

   

     Stan „w trakcie realizacji” 
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d) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną 

w Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie Książęcej”.  

Opracowano projekt koncepcyjny dla przedmiotowego zadania za kwotę 17.835 zł. 

Długość  odcinka drogi do przebudowy wynosi – 1.514 m 

     Stan ”przed realizacją” 
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e) „Opracowano mapy do celów projektowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do 

skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach”.  

Koszt tych map to 11.808,00 zł.  

Orientacyjna długość  odcinka drogi do przebudowy lub remontu wynosi – 4.140 m. 

W dniu 26 lutego 2020 roku zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. 

Koszt opracowania dokumentacji projektowej wynosi: 54.120,00 zł   

Planowany termin opracowania dokumentacji: 5 września 2020 roku. 

     Stan „przed realizacją”  

                                                 

f) „Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi 

powiatowej nr 3531S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych gminie 

Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, obrębie geodezyjnym Bieńkowice”. 

Długość przebudowanej drogi powiatowej – 995 m. 

Koszt zadania : 422.312,37 zł  

Zadanie sfinansowano ze środków: 

1.  województwa śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych:  

201.817,11 zł 

2. Gminy Krzyżanowice: 110.247,63 zł 

3. Powiatu Raciborskiego: 110.247,63 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 12 listopada 2019 roku.  
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         Stan „przed realizacją” 

 

                  

      

     Stan „po realizacji”  
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g) „Modernizacja poprzez profilowanie z uzupełnieniem niwelety i nakładki 

bitumicznej odcinka drogi powiatowej nr 3528S wykorzystywanej jako dojazd do 

gruntów rolnych w gminie Krzanowice, działka nr 888/391 w sołectwie 

Pietraszyn, obręb geodezyjny Pietraszyn oraz działka nr 442/1 w sołectwie 

Krzanowice, obręb geodezyjny Krzanowice”.     

Długość przebudowanej drogi powiatowej – 990 m. 

Koszt zadania: 340.947,89 zł  

Zadanie sfinansowano ze środków: 

1. województwa śląskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych:  

148.500,00 zł 

2. Gminy Krzanowice: 96.223,94 zł 

3. Powiatu Raciborskiego: 96.223,95 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 31 października 2019 roku.  

      

     Stan „przed realizacją” 
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     Stan „po realizacji” 

   

 

h) „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach 

połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki 

Czeskiej”. 

Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej 

VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne Typ 2. Budowa 

i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.  

Całkowita wartość projektu wynikająca z wniosku: 5.640.903,86 zł.  

Otrzymane dofinansowanie wynosi ogółem 4.140.498,01 zł. Są to środki unijne 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 3.139.756,92 zł, oraz środki 

z budżetu państwa w kwocie 1.000.741,09 zł. 

Z kolei udział własny zostanie sfinansowany przez powiat i Gminę Krzyżanowice 

Długość planowanej drogi powiatowej do przebudowy wynosi – 3.353 m 
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W związku z remontem nawierzchni ul. Rakowiec, w 2019 roku wykonano roboty budowlane 

dotyczące zabudowy krawężnika drogowego wzdłuż ul. Rakowiec w Rudyszwałdzie.  

Roboty te odebrano w dniu 2 sierpnia 2019 roku.  

Powykonawcza wartość zadania: 100.850,55 zł. 

Na pozostały zakres robót budowlanych procedurę przetargową planuje się rozpocząć 

w kwietniu 2020 roku. Planowany termin zakończenia zadania to grudzień 2020 roku. 

            Stan „przed realizacją” 

                          

     

    Stan „w trakcie realizacji” 

                    



    

                                   
57 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 

i)  „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicy na odcinku od km 

2+386 do skrzyżowania z DP 3525S i przebudowa na odcinku od km 1+589 do 

km 1+966”   

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

Województwa Śląskiego na 2020 rok. Wykonanie ujęto na liście zadań do uzyskania 

dofinansowania, która oczekuje na zatwierdzenie Prezesa Radu Ministrów. 

Planowana jest  przebudowa 2 odcinków drogi powiatowej o łącznej długości - 773 m 

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 7.885.904,00 zł,  

Przewidywany koszt dofinansowania z budżetu Państwa: 4.528.102,40 zł  

Przedsiębiorstwo „EKO-OKNA” S.A. z Kornicy zadeklarowało dotację na realizację 

przedmiotowego zadania w wysokości 100% kosztów wkładu własnego w realizacji zadania 

tj. 3.257.801,60 zł, 

Planowany termin realizacji: 30 czerwca 2021 roku. 

     Stan „przed realizacją’ 
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j) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą 

Zamkową do przejazdu kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S 

pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej 

nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki 

drogowej nr 257/3 od strony DW 919" 

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

Województwa Śląskiego na 2020 roku. Zadanie ujęto na liście zadań do uzyskania 

dofinansowania, która oczekuje na zatwierdzenie Prezesa Radu Ministrów. 

Planuje się przebudować 3 odcinki dróg powiatowych o łącznej długości -  3.926 m 

Kwota z wniosku o dofinansowanie: 8.875.603,00 zł,  

Przewidywany koszt dofinansowania z budżetu Państwa: 5.283.370,00 zł  

Wkład własny w wysokości 3.592.233,00 zł planuje się sfinansować z budżetu Powiatu 

Raciborskiego, Gminy Krzyżanowice i Gminy Nędza. 

Planowany termin realizacji: 31 maja 2021 roku. 

 

2. Zadania realizowane przy współfinansowaniu przez Gminy powierzone do realizacji 

Gminie Rudnik: 

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej  

w miejscowości Jastrzębie”. 

Zadanie obejmowało wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z jej ujednoliceniem 

do szerokości 5,5 m, przebudowę chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej wraz  

z siecią wpustów deszczowych. Długość przebudowywanej drogi powiatowej wyniosła 

755,54 m.   

Powiat Raciborski powierzył realizację tego zadania Gminie Rudnik, która równolegle 

realizowała zakres kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków i budowy 

oświetlenia ulicznego w zakresie okablowania. 

Koszt zadania: 3.084.879,13 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

1. Gminy Rudnik: 1.542.439,56 zł, 

2. Powiatu Raciborskiego: 1.542.439,57 zł   

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 25 listopada 2019 roku. 
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      Stan „przed realizacją” 

                   

       

      Stan „po realizacji” 
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3. Zadania realizowane przy współfinansowaniu przez Gminy powierzone do realizacji 

Powiatowego Zarządu Dróg: 

a) „Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie” – IV etap.  

 W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika na długości 570,40 m, na odcinku od 

rejonu posesji przy ul. Raciborskiej nr 44 w kierunku centrum miejscowości.  

Koszt zadania: 199.717,95 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

1. Gminy Krzyżanowice: 99.858,97 zł 

2. Powiatu Raciborskiego: 99.858,98 zł   

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 3 października 2019 roku. 

 

      Stan „przed realizacją” 
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                                                        Stan „po realizacji” 

                             

 

b) „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu". 

W ramach 3 etapu zadania realizowanego w 2019 roku wykonano nawierzchnię ciągu 

pieszego na długości 147 m, na odcinku od posesji nr 21 przy ul. Dębicznej do zjazdu na 

działkę nr 293/112 tj. do budynku nr 27, wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

Koszt zadania: 79.962,08 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

- Miasta Racibórz: 50.000,00 zł 

- Powiatu Raciborskiego: 29.962,08 zł   

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu: 28 sierpnia 2019 roku. 

 

                     Stan „przed realizacja” 
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     Stan „po realizacji” 

                         

 

c) „Przebudowa chodnika przy DP 3544S ul. Pamiątki w Pogrzebieniu”. 

Zadanie obejmowało przebudowę chodnika przy DP 3544S ul. Pamiątki w Pogrzebieniu 

na długości 468 mb, na odcinku od rejonu posesji 29 w kierunku centrum miejscowości. 

Realizacja zadania była powiązana z realizacją przez Gminę Kornowac budowy kanalizacji 

sanitarnej i wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej na całej szerokości jezdni, 

na długości ok. 800 mb.  

Wartość umowna zadania: 166.740,03 zł sfinansowana ze środków Powiatu Raciborskiego. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu: 2 grudnia 2019 roku. 

      

     Stan „przed realizacją” 
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     Stan „po realizacji” 

         

 

4. Zadania finansowane przez Województwo Śląskie, powierzone do realizacji 

Powiatowemu Zarządowi Dróg w Raciborzu: 

a) „Remonty odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego: zad. 

nr 1 - Remont 417 od granicy województwa odcinek poprzez obszar zalesiony 

w kierunku miejscowości Krowiarki” 

W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi wojewódzkiej nr DW 417 na długości 

2.000 m. 

Koszt zadania: 1.111.135,52 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu: 23 grudnia 2019 roku. 

     Stan „przed realizacją” 
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     Stan „po realizacji” 

                     

 

b) „Roboty polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do umowy  

nr NT.271.10-1.2019 pn. Remonty odcinków dróg wojewódzkich na terenie 

powiatu raciborskiego: zad. nr 1 - Remont 417 od granicy województwa odcinek 

poprzez obszar zalesiony w kierunku miejscowości Krowiarki” 

W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi wojewódzkiej nr DW 417 na długości 

2.925 m. 

Koszt zadania: 1.629.217,55 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu: 23 grudnia 2019 roku. 

     Stan „przed realizacja” 
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     Stan „po realizacji” 

                          

 

c) „Remonty odcinków dróg wojewódzkich na terenie powiatu raciborskiego: zad. 

nr 2 - Remont DW 922 na odcinku Nędza – Kuźnia Raciborska (przez obszar 

leśny)". 

W ramach zadania wykonano remont odcinka drogi wojewódzkiej nr DW 922 na długości 

2.960 m. 

Koszt zadania: 2.020.209,85 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu: 23 grudnia 2019 roku. 

 

     Stan „przed realizacją” 
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     Stan „po realizacji” 

                        

 

5. Inne zadania na drogach:  

a) „Modernizacja fragmentu drogi dojazdowej od strony ul. Głubczyckiej do 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu”. 

        Zadanie obejmowało wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do Szpitala, na odcinku 

od dojazdu na estakadę do Pogotowia Ratunkowego do rejonu zjazdu z tej estakady, wraz 

z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

Długość zmodernizowanego fragmentu drogi dojazdowej – 154,60 m. 

Koszt zadania : 124.959,37 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

1. Miasta Racibórz: 50.000,00 zł 

2.  Powiatu Raciborskiego: 74.959,37 zł   

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 16 grudnia 2019 roku.  

               Stan „przed realizacją” 
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                   Stan „po realizacji” 
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PODSUMOWANIE  

W 2019 roku koszt inwestycji przeprowadzonych na drogach powiatu 

raciborskiego wyniósł: 15.696.128,84 zł, 

W tym pozyskane środki zewnętrzne: 11.604.810,42 zł   

Ilość dróg przebudowanych/wyremontowanych w powiecie raciborskim: 

11.575,54 m 

W tym powiatowych: 3.690,54 m, wojewódzkich: 7.885,00 m 

Ilość przebudowanych/wykonanych chodników: 3.445 m. 
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XI. INWESTYCJE I PROJEKTY 

 Inwestycje stanowią o sile i prężności samorządu, decydują o atrakcyjności terenu  

i jakości życia mieszkańców. 

 W 2019 roku nastąpił wzrost wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 28 % 

w odniesieniu do 2018 roku: 

1. w 2018 roku wydatkowano kwotę 8.102.088,07 zł, 

2. w 2019 roku wydatkowano kwotę 10.351.091,82 zł. 

W 2019 roku w Powiecie Raciborskim zrealizowano niżej wymienione inwestycje  

i projekty:  

1. Zadania w szkołach: 

a) „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin 

PCV w II LO w Raciborzu” – etap IV. 

Zadanie polegało na wykonaniu robót budowlanych dotyczących wymiany instalacji 

elektrycznej, wymiany istniejących podłóg, malowania ścian i sufitów oraz innych robót  

towarzyszących,  na parterze w budynku II–go Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Kard. 

Stefana Wyszyńskiego 3 w Raciborzu.  

Koszt zadania: 243.376,10 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 29 sierpnia 2019 roku. 

                          Stan „przed realizacją”                                                                 
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Stan „po realizacji” 
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b) „Wymiana instalacji elektrycznej, części kanalizacji sanitarnej oraz wykładzin 

PCV w II LO w Raciborzu” – zakup, dostawa i montaż regałów bibliotecznych. 

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i montaż 18 sztuk nowych regałów bibliotecznych 

dwustronnych, metalowych w kolorze szarym.  

Koszt zadania: 26.390,88 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 23 sierpnia 2019 roku. 

 

     Stan „przed realizacją” 

               

 

     Stan „po realizacji” 
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c) „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy  

ul. Stalmacha 12  w  Raciborzu – etap III”. 

Zadanie polegało głównie na remoncie i odnowieniu elewacji zewnętrznej frontowej oraz 

cokołu wraz z odtworzeniem detali architektonicznych od strony ulicy Stalmacha 

w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu. 

Koszt zadania: 163.904,03 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 4 listopada 2019 roku. 

     Stan „przed realizacją” 

                           

 

     Stan „po realizacji” 
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d) „Wykonanie piłkochwytu wzdłuż jednego z boków boiska w Zespole Szkół 

Specjalnych przy ulicy Królewskiej 19 w Raciborzu - od strony Diecezjalnego 

Liceum Ogólnokształcącego w Raciborzu”. 

Zadanie polegało na wykonaniu nowego piłkochwytu o długości 21,10 m i wysokości 6,00 m, 

w kolorze zielonym, na słupkach stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo 

z wypełnieniem z siatki stalowej ogrodzeniowej powlekanej. 

Koszt zadania: 24.999,75 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 6 września 2019 roku. 

     Stan „przed realizacją” 

                          

 

     Stan „ po realizacji” 
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e) „Zmiana elewacji korytarza pawilonu A i łącznika pomiędzy pawilonami A i B  

oraz zabezpieczenie pęknięć w ścianach w Zespole Szkół Specjalnych przy ulicy 

Królewskiej 19 w Raciborzu”. 

Zadanie miało na celu wykonanie dylatacji oraz prac naprawczych pęknięć powstałych 

w ścianach pawilonu A i łącznika pawilonów A i B.  

Koszt zadania: 28.865,68 zł. 

Terminy wykonania zadania to:  

1. 29 sierpnia 2019 roku – zakres od wewnątrz budynku,  

2. 12 września 2019 roku – zakres od zewnątrz budynku. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 19 września 2019 roku.  

      Stan „przed realizacją” 

                   

 

      Stan „po realizacji” 
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f) „Roboty remontowe z montażem dodatkowych kabin sanitarnych w toaletach 

damskich na parterze i II  piętrze budynku ZSO Nr 1 w Raciborzu. 

Zakres polegał głównie na wykonaniu dodatkowych kabin w sanitariatach (1 kabiny na 

parterze i 2 kabin na piętrze).  

Koszt zadania: 33.713,03 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 19 sierpnia 2019 roku.  

     Stan „przed realizacją” 

             

 

     Stan „po realizacji” 
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g) Adaptacja pomieszczenia w ZSO nr 1 w Raciborzu na pełnienie funkcji biblioteki 

i czytelni. 

Zadanie polegało na przebudowie pomieszczenia na parterze szkoły na bibliotekę z czytelnią. 

Koszt zadania: 52.994,48 zł  

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 10 października 2019 roku.  

 

     Stan „przed realizacją”   

                            

 

     Stan „po realizacji” 
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h) Adaptacja pomieszczeń biblioteki i czytelni na pomieszczenia lekcyjne w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących w Raciborzu.  

Zadanie polegało na adaptacji 2 pomieszczeń dawnej biblioteki i czytelni na sale lekcyjne. 

Koszt zadania wyniósł: 44.998,58 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 5 sierpnia 2019 roku. 

     Stan „przed realizacją” 

                               

 

     Stan „po realizacji” 
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i) Dostosowanie dawnej pracowni krawieckiej na pracownię informatyczną  

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”   

w Raciborzu. 

Zakres zadania obejmował głównie remont ścian, sufitu i posadzki, wykonanie sieci 

informatycznej oraz wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia.  

Koszt zadania: 20.834,92 zł  

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 24 lipca 2019 roku. 

      

     Stan „po realizacji” 

   

j) Przebudowa pracowni elektrycznej i elektronicznej w Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu. 

Zakres zadania obejmował głównie remont ścian i sufitów dwóch pracowni oraz ich 

połączenie przejściem między sobą. 

Koszt zadania: 26.251,78 zł.   

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 28 sierpnia 2019 roku. 

      



    

                                   
79 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 

          Stan „po realizacji” 

                 

 

k) Adaptacja pomieszczenia dawnej salki terapii zajęciowej na pracownię pomiarów 

warsztatowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 

„Mechanik”  w Raciborzu. 

Zakres zadania obejmował głównie malowanie pomieszczenia oraz zakup wyposażenia 

w postaci mebli. 

Koszt zadania: 7.526,28 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 10 maja 2019 roku. 

 

     Stan „po realizacji” 
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l) Roboty w pomieszczeniu ślusarni w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego Nr 2 „Mechanik”  w Raciborzu. 

Zakres zadania obejmował głównie remont ścian i sufitów w pracowni.  

Koszt zadania wyniósł: 12.665,40 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 4 marca 2019 roku. 

 

     Stan „po realizacji” 

    

 

m) Remont części parteru budynku Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu – przebudowa sal dydaktycznych. 

Zadanie polegało na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych i elektrycznych mających na 

celu podział pracowni gastronomicznej na dwie pracownie do nauki języków i powiększenia 

pracowni chemicznej oraz adaptacji na pracownię ogólną ( roboty budowlane, elektryczne 

i instalacyjne). 

Koszt zadania: 132.650,05 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 10  grudnia 2019 roku. 
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     Stan „przed realizacją” 

           

 

     Stan „po realizacji” 
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n) Zaadaptowanie pomieszczenia nr 35 (zaplecze pracowni chemicznej) 

na pracownię komputerową w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Zakres to głównie wykonanie nowej sieci niskoprądowej, zasilania instalacji elektrycznych 

 i roboty malarskie. 

Koszt zadania: 13.333,67 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 21 sierpnia 2019 roku. 

          

       Stan „po realizacji” 

                   

 

o) Modernizacja sali nr 16 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Zakres zadania obejmował głównie remont posadzki, ścian i sufitu sali lekcyjnej. 

Koszt zadania: 23.445,47 zł.  

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 26 czerwca 2019 roku. 

      Stan „przed realizacją” 
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      Stan „po realizacji” 

                     

 

p) Wykonanie robót budowlanych w wiatrołapie i części korytarza skrzydła 

bocznego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Zakres zadania obejmował głównie remont posadzki, ścian i sufitu wiatrołapu oraz 

malowanie części korytarza. 

Koszt zadania: 21.419,82 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 9 sierpnia 2019 roku. 

      Stan „przed realizacją” 
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      Stan „po realizacji” 

                        

                   

q) Wykonanie i montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych wiatrołapu przy 

wejściu głównym w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Zadanie obejmowało wykonanie i dostawę drzwi wewnętrznych, dwuskrzydłowych, 

wahadłowych, szklonych szkłem bezpiecznym w ramie aluminiowej z naświetlem.   

Koszt zadania: 8.364,00 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 16 lipca 2019 roku. 
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     Stan „przed realizacją” 

                      

 

     Stan „po realizacji” 
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r) Wymiana części posadzek w internacie nr 1 w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach. 

Zadanie polegało głównie na wymianie podłogi drewnianej z wykonaniem izolacji w części 

korytarza na parterze budynku. 

Koszt zadania: 8.927,69 zł 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 21 maja 2019 roku. 

 

     Stan „przed realizacją” 

                   

 

     Stan „po realizacji” 
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s) Naprawa części pokrycia dachu budynku warsztatów w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach.  

Zakres zadania obejmował głównie wymianę pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

wymianę oraz  malowanie obróbek blacharskich. 

Koszt zadania: 37.388,09 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 8 sierpnia 2019 roku. 

 

     Stan „przed realizacją” 

                              

     Stan „po realizacji” 
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t) Usunięcie uszkodzenia dachu hali o konstrukcji łukowej w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach. 

Zadanie polegało na usunięciu uszkodzeń zadaszenia boiska w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach przy ul. Szkolnej 2 głównie w zakresie pokrycia dachu  

i wymiany kurtyn bocznych.  

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym o powierzchni 800 m2 i wysokość 10 m 

w szczycie. 

Koszt zadania: 190.070,00 zł. 

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 16 grudnia 2019 roku. 

     Stan „przed realizacją” 

                        

        Stan „po realizacji” 
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u) Remont dachu nad salą gimnastyczną w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 

w Raciborzu. 

Zadanie polegało głównie na: wykonaniu obróbek blacharskich z blachy tytan cynk, 

wykonaniu pokrycia dachu papą termozgrzewalną i malowaniu istniejących obróbek 

blacharskich. 

Koszt zadania wyniósł: 18.375,18 zł  

Zadanie wykonane, dokonano odbioru końcowego w dniu 4 czerwca 2019 roku. 

 

     Stan „przed realizacją” 

                

 

     Stan „po realizacji” 
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 Powiat Raciborski realizował projekt inwestycyjny pn.: „Nowoczesne pracownie do 

praktycznej nauki zawodów w Powiecie Raciborskim” – dofinansowanie pochodzi 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 12.2.2  

„Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego”. 

W ramach projektu powstało 18 nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki zawodów 

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, Centrum Kształcenia 

Zawodowego nr 2 „Mechanik” oraz w Zespole Szkół Ekonomicznych.  

Łączna wartość projektu: 5.074.078,83 zł, 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.013.001,30 zł. 

 W marcu 2019 roku przedmiotowe pracownie oficjalnie oddano do użytku.  

 

2. Projekty realizowane w szkołach:  

2.1 Projekty realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 

w Raciborzu: 

a) „Mobilni i kreatywni na europejskim rynku pracy”  

Okres realizacji: 1 lipca 2017 roku – 31 sierpnia 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny: Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów 

oraz kadry kształcenia zawodowego. 

Wartość projektu: 641.082,82 zł. 

Kwota dofinansowania: 641.082,82 zł. 

b) „Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy” 

Okres realizacji: 1 lipca 2018 roku – 30 czerwca 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Fundacja Systemu Rozwoju Edukacji (FRSE)-Narodowa Agencja 

programu ERASMUS +, działająca w imieniu Komisji Europejskiej. 

Wartość projektu: 459.017,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 459.017,00 zł. 

c) „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim” 

Okres realizacji: 1 września 2018 roku – koniec pierwszego półrocza roku szkolnego 

2019/2020. 
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Źródło dofinansowania: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

Wartość projektu: 543.879,63 zł. 

Kwota dofinansowania: 516.685,65 zł. 

d) „Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej”  

Okres realizacji: 1 lipca 2019 roku – 30 czerwca 2021 roku. 

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowa Agencja 

programu ERASMUS+, działająca w imieniu Komisji Europejskiej. 

Wartość projektu: 433.262,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 433.262,00 zł. 

                                  

                          



    

                                   
92 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 

2.2 Projekty realizowane w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 2 „Mechanik” w Raciborzu: 

a) „Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem: Organizacja praktyk zawodowych 

uczniów Technikum – technik mechanik, informatyk, elektryk, mechatronik” 

Okres realizacji: 1 października 2019 roku – 30 czerwca 2021 roku. 

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Wartość projektu: 522.308,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 522.308,00 zł. 

b) „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik” 

Okres realizacji: 1 września 2017 roku – 31 sierpnia 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny, budżet państwa. 

Wartość projektu: 1.784.890,86 zł. 

Kwota dofinansowania: 1.695.646,32 zł. 
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c) „Technik w unijnej firmie - szansa na start zawodowy”  

Okres realizacji: 1 września 2017 roku – 30 czerwca 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. 

Wartość projektu: 435.306,25 zł. 

Kwota dofinansowania: 489.047,50 zł (Kwota rozliczona: 435.306,25 zł). 

2.3 Projekty realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu: 

a) „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu” 

Okres realizacji: 1 września 2018 roku – 29 lutego 2020 roku 

Źródło dofinansowania: w ramach RPO WSL 2014 – 2020 ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego i budżetu państwa. 

Wartość projektu: 102.851,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 97.708,45 zł. 

b) „Praktyki zagraniczne – wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy”  

Okres realizacji: 15 września 2019 roku – 14 września 2021 roku. 

Źródło dofinansowania: środki unijne Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa 

Agencja Programu Erasmus+ 

Wartość projektu: 422.484,00 zł 

Kwota dofinansowania: 422.484,00 zł 

c) „Startupcamp w grodzie rycerskim pod Byczyną”  

Okres realizacji: 6 maja 2019 roku – 8 maja 2019 roku. 
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2.4 Projekty realizowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu: 

a) "Lepsza szkoła - lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości pracy 

nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu” 

Okres realizacji: 1 czerwca 2018 roku – 31 maja 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu 

ERASMUS +. 

Wartość projektu: 132.782.75 zł. 

Kwota dofinansowania: 132.782,75 zł. 

b) „L’Euro: hier, aujourd’hui, demain (tłum: Euro: wczoraj, dziś i jutro)”  

Okres realizacji: 30 września 2019 roku – 29 września 2021 roku. 

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu 

ERASMUS+. 

Wartość projektu: 109.318,50 zł. 

Kwota dofinansowania: 109.318,50 zł. 

c) „Renfoncer le bien-être des élèves (tłum: Wsparcie dla samopoczucia młodzieży)”  

Okres realizacji: 1 września 2019 roku – 31 sierpnia 2021 roku. 

Źródło dofinansowania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja programu 

ERASMUS+. 

Wartość projektu: 131.835,00 zł. 

Kwota dofinansowania: 131.835,00 zł. 
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2.5  Projekty realizowane w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu: 

a) „As-Szkolna Akademia Sukcesu: Projekt skierowany do uczniów i nauczycieli 

ZSS w Raciborzu”  

Okres realizacji: 2 stycznia 2018 roku – 31 grudnia 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: Unia Europejska-EFS 

Wartość projektu: 469.354,09 zł 

Kwota dofinansowania: 446.718,68 zł 
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b) „Kształcenie ustawiczne pracowników”  

Okres realizacji: 12 lutego 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Wartość projektu: 17.600,00 zł 

Kwota dofinansowania: 14.064,00 zł 

c) „Aktywna tablica: dofinansowanie z Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019” 

Źródło dofinansowania: Skarb Państwa w ramach Rządowego programu Aktywna tablica 

Wartość projektu: 17.500,00 zł 

Kwota dofinansowania: 14.000,00 zł 
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2.6 Projekty realizowane w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach: 

a) "Rozwój inicjatyw, wymiana myśli, rozwój opieki wychowawczej, socjalizacyjnej 

w zakresie rehabilitacji niedostosowanych społecznie, uzależnionych, 

z zaburzeniami psychicznymi”  

Okres realizacji: 1 października 2018 roku – 30 września 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wartość projektu: 129.745,47 zł 

Kwota dofinansowania: 129.745,47 zł 

b) „Aktywna tablica”  

Okres realizacji: 28 czerwca 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - 

Aktywna tablica" 

Wartość projektu: 17.490,00 zł 

Kwota dofinansowania: 14.000,00 zł 

c) „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”  

Okres realizacji: 1 października 2018 roku – 30 września 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny. 

Wartość projektu: 129.745,47 zł. 

Kwota dofinansowania: 129.745,47 zł. 
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3. Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu: 

a) „Klub integracji społecznej w Raciborzu” 

Okres realizacji: 1 maja 2018 roku – 30 kwietnia 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL OŚ priorytetowa 

Wartość projektu: 705.369,06 zł. 

Kwota dofinansowania: 670.100,61 zł. 

b) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim 

(IV)” 

Okres realizacji: 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL Działanie 7.2 

Wartość projektu: 3.544.596,64 zł,  

Kwota dofinansowania: 3.544.596,64 zł 

c) „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)” 

Okres realizacji: 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2020 roku. 

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny RPO WSL Działanie 7.2 

Wartość projektu: 2.804.302,18 zł 

Kwota dofinansowania: 2.804.302,18  zł 
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4. Projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu: 

a) „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego”  

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2019 roku. 

Źródło dofinansowania; Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Wartość projektu: 7.200,00 zł 

Kwota dofinansowania: 6.400,00 zł 

b) „Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego”  

Okres realizacji: wrzesień – grudzień 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: Krajowy Fundusz Szkoleniowy 

Wartość projektu: 9.020,00 zł 

Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł 

 

5.  Projekty realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu: 

a) „Dotacja celowa dla Powiatu Raciborskiego na dofinansowanie kosztów 

wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu 

Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej” 

Okres realizacji: 1 stycznia 2019 roku – 31 grudnia 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Wartość projektu: 264.254,52 zł. 

Kwota dofinansowania: 126.802,00 zł. 

 

6.  Projekt „Zachować pamięć”  

Okres realizacji: październik – listopad 2019 roku. 

Źródło dofinansowania: Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Wartość projektu: 13.744,66 zł. 

Kwota dofinansowania: 8.946,00 zł. 
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PODSUMOWANIE 

 W 2019 roku koszt wydatków inwestycyjnych w szkołach 

i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski wyniosły: 1.141.846,90 zł 

Łączna wartość środków pozyskanych na 11 projektów 

ERASMUS + realizowanych w 2019 roku w szkołach 

Powiatu Raciborskiego wynosi 5.233.836,00 zł   

Wartość pozyskanych środków na pozostałe projekty realizowane 

w szkołach Powiatu Raciborskiego: 535.688,75 zł 

 



    

                                   
101 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 

7.  Scalanie gruntów 

a) „Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice 

Wielkie” 

Okres realizacji: 11 stycznia 2017 roku – marzec 2021 roku. 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 11.084.525,80 zł 

Kwota dofinansowania: 11.084.525,80 zł w tym: EFRROW 63,63% - 7.053.083,76 zł, 

BP 36,37% - 4.031.442,04 zł 

b) „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Krzyżanowice, gmina 

Krzyżanowice” 

Okres realizacji: 18 października 2017 roku - marzec 2022 roku. 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 5.381.394,54 zł 

Kwota dofinansowania: 5.381.394,54 zł w tym: EFRROW 63,63% - 3.424.181,35 zł 

BP 36,37% - 1.957.213,19 zł. 

c) „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Samborowice, Gmina 

Pietrowice Wielkie” 

Okres realizacji: 18 października 2017 roku - maj 2023 roku.  

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 4.728.384,69 zł 

Kwota dofinansowania: 4.728.384,69 zł, w tym: EFRROW 63,63% - 3.008.671,18 zł  

BP 36,37% - 1.719.713,51 zł. 

d) „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Lekartów, Gmina Pietrowice 

Wielkie”  

Okres realizacji: styczeń 2020 roku - maj 2023 roku. 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wartość projektu: 1.595.835,43 zł 

Kwota dofinansowania: 1.595.835,43 zł, w tym: EFRROW 63,63% - 1.015.430,08 zł,  

BP 36,37% - 580.405,35 zł. 

e) „Scalanie gruntów na terenie obrębu ewidencyjnego Roszków, gmina 

Krzyżanowice” 

Okres realizacji: czerwiec 2020 roku -  maj 2023 roku. 

Źródło dofinansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
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Wartość projektu: 6.335.610,71 zł 

Kwota dofinansowania: 6.335.610,71 zł, w tym: EFRROW 63,63% - 4.031.349,09 zł,  

BP 36,37% - 2.304.261,62 zł. 

 

    Stan „przed realizacją” 
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W 2019 roku została wykonana dokumentacja 

projektowa za kwotę 49.815,00 zł.   

W ramach zagospodarowania poscaleniowego 

zostanie: 

 przebudowane i utwardzone 16,217 km 

dróg transportu rolnego,  

 wyremontowane i oczyszczone 1812 mb 

rowów oraz 

350 m przekładki drenarskiej. 

Gminy Krzyżanowice: 

 Krzyżanowice: 5.381.394,54 zł 

 Roszków: 6.335.610,71 zł  

Gmina Pietrowice Wielkie: 

 Amandów i Krowiarki: 11.084.525,80 zł 

 Samborowice: 4.728.384,69 zł 

 Lekartów: 1.595.835,43 zł 

Suma: 29.125.751,17 zł 
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                          XII. PROMOCJA, KULTURA I SPORT 

 Kultura jest jednym z podstawowych czynników rozwoju społecznego. W odniesieniu 

lokalnym pozytywnie wpływa na poziom integracji społecznej oraz rozwój więzi lokalnych. 

Dlatego tak ważnym zadaniem każdego samorządu jest podejmowanie działań wspierających 

przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym. 

 W 2019 roku Powiat Raciborski uczestniczył na wspólnym stoisku 

wystawienniczym Województwa Śląskiego promując atrakcje turystyczne, kulturowe  

i wydarzenia oraz lokalne produkty spożywcze na poniższych wydarzeniach: 

1. 1-3 lutego 2019 roku  Targi Turystyczne Toursalon w Poznaniu,  

2. 22-24 marca 2019 roku XXV Targi Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur” 

w Łodzi,  

3. 29-31 marca 2019 roku XXV Międzynarodowe Targi Turystyki GLOBalnie  

w Katowicach,  

4. 18-20 października 2019 roku Międzynarodowe Targi Turystyczne World Travel 

Show w Nadarzynie. 

Ponadto samorząd promował nie tylko Powiat Raciborski ale i województwo śląskie 

podczas wydarzeń międzynarodowych u swoich partnerów zagranicznych:   

1. 30 czerwca 2019 roku w partnerskim powiecie Märkischer Kreis – stoisko 

z niemieckojęzycznymi materiałami promocyjnymi powiatu i województwa śląskiego 

oraz lokalnymi słodyczami, 

2.  5-9 września 2019 roku partnerskie miasto Rendsburg - stoisko  

z niemieckojęzycznymi materiałami promocyjnymi powiatu i województwa śląskiego, 

lokalnymi słodyczami, rękodziełem uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu.  

W 2019 roku Powiat Raciborski współfinansował po raz trzeci przedsięwzięcie 

promocyjne „Study Tour” po powiecie raciborskim.  

Wizyta studyjna tour operatorów i przewodników turystycznych została zorganizowana 

w dniach 29 -31 sierpnia 2019 roku. Celem przedsięwzięcia było rozpowszechnienie oraz 

wzmocnienie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej ziemi raciborskiej przekładającej się na 

zwiększenie liczby turystów odwiedzających ziemię raciborską. 
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Wizytę współfinansowały również następujące samorządy z Powiatu Raciborskiego: 

miasto Racibórz, gmina Krzyżanowice, gmina Kuźnia Raciborska, gmina Pietrowice Wielkie 

oraz gmina Rudnik. 

Powiat Raciborski w 2019 roku udzielił 2 dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, każda  

w wysokości 25.000,00 zł na: 

1. wymianę okien w budynku plebanii Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Wszystkich 

Świętych w Bieńkowicach, 

2. remont wnętrza kościoła pw. św. Jerzego w Sławikowie.              

Powiat Raciborski w 2019 roku był organizatorem i współorganizatorem 152 wydarzeń 

kulturalnych i sportowych: 

1. 77 – patronat i dofinansowanie (sport), 

2. 28 – patronat (kultura), 

3. 47 – patronat i dofinansowanie (kultura). 

 W 2019 roku odbyło się 105 wydarzeń na terenie Powiatu Raciborskiego, które 

zostały objęte patronatem Starosty Raciborskiego.  
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                          XIII. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ 

 Współpraca  zagraniczna  jest  ważnym  elementem  rozwoju  każdej  jednostki 

samorządowej, która otwiera możliwości do wymiany dobrych praktyk, zdobywania nowych 

doświadczeń, jak również uczy tolerancji i przełamywania stereotypów wobec innej  

narodowości i kultury. Powiat Raciborski w 2019 roku kontynuował współpracę zagraniczna 

z powiatem Märkischer Kreis (Niemcy), Rendsburg (Niemcy), Horiszni Pławni (Ukraina) 

oraz Elbe-Elster (Niemcy). 

 

1. Współpraca z Märkischer Kreis: 

a) w ramach współpracy z powiatem Märkischer Kreis, na zaproszenie klubu sportowego 

DJK SG Bösperde, piłkarki z Pietrowic Wielkich przebywały w Niemczech w dniach 

3-7 stycznia 2019 roku. Drużyna UKS Start Pietrowice wystąpiła w dwóch 

noworocznych turniejach piłki ręcznej w Niemczech, w tym w prestiżowym Sauerland 

Cup. Wyjazd drużyny został zorganizowany i sfinansowany przez powiat.  

b) w dniach 16-18 stycznia 2019 roku w powiecie Märkischer Kreis odbyła się wizyta 

dot. służby i ochrony zdrowia z udziałem kierownictwa szpitala w Raciborzu. Było to 

trzecie spotkanie partnerskich samorządów poświęcone tej tematyce, po wizytach 

które w poprzednich latach odbyły się w Elbe-Elster i Raciborzu.  

c) w dniach 8-11 czerwca 2019 roku w Raciborzu odbyły się Międzynarodowe Zawody 

Pływackie o Puchar Prezesa MKS SMS VICTORIA Racibórz pod patronatem starosty 

raciborskiego z udziałem zawodników z partnerskiego Märkischer Kreis (Niemcy, 

SV 08 Werdohl) i Horiszni Pławni (Ukraina). Zawodnicy polscy, niemieccy 

i ukraińscy wzięli udział we wspólnych treningach i zajęciach integracyjnych. 

d) w dniach 25-30 czerwca 2019 roku w powiecie Märkischer Kreis przebywała grupa 

członków PTTK Racibórz. Razem ze stowarzyszeniem wędrowników SGV 

(Sauerländische Gebirgsverein) przemierzała Sauerland odkrywała lokalne atrakcje. 

Program pobytu obejmował wiele atrakcji - było m.in. zwiedzanie zamku w Altenie, 

miast Iserlohn, Arnsberg, czy Winterberg a także Kolonii oraz liczne piesze wędrówki 

oraz spotkania, w tym z obecnym i byłym starostą powiatu.   

e) 30 czerwca 2019 roku w Meinerzhagen powiaty: raciborski i Elbe-Elster uczestniczyły 

w Autofreien Volmetal. Tego dnia został zamknięty 21km odcinek drogi Volme. Przez 
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cały dzień  korzystali z niego rowerzyści, wrotkarze i piesi. Na trasie były punkty 

gastronomiczne i stoiska promocyjne. Na jednym z nich swoje atrakcje turystyczne  

i słodkości promował powiat raciborski. Powiat dysponował również materiałami 

promocyjnymi województwa śląskiego.  

f) w dniach 5-8 września 2019 roku w Märkischer Kreis przebywała ponad 50-osobowa 

sportowa reprezentacja powiatu raciborskiego. Dzieci i młodzież uczestniczyły 

w 35. Internationales Schwimmfest w Werdohl. Tradycyjne zawody, w których 

uczestniczą pływacy są realizowane w ramach partnerstwa powiatów Märkischer i 

Raciborskiego.  

g) w dniach 4-8 października 2019 roku w Märkischer Kreis realizowana była I część 

partnerskiego projektu historycznego pt. „Wege zur Erinnerung – sind Chancen für die 

Zukunft”. Projekt dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.  

W wymianie wzięło udział łącznie 14 uczestników tj. uczniów, nauczycieli, 

dziennikarzy i pracowników urzędów powiatowych. Celem projektu było 

wzmocnienie i podniesienie jakości partnerskich relacji między polską a niemiecką 

młodzieżą i samorządami poprzez wspólne odkrywanie trudnej historii. Druga część 

projektu miała miejsce w Polsce W dniach 23-27 listopada 2019 roku. Podczas obu 

wymian uczestnicy zapoznawali się ze wspólną historią, odwiedzali miejsca pamięci 

narodowej, uczestniczyli w warsztatach fotograficznych i wideo, prelekcjach oraz 

wykładach.  

h) w dniach 17 - 18 października 2019 roku w powiecie gościła 2-osobowa delegacja 

z powiatu Märkischer Kreis na czele ze starostą Thomasem Gemke. Delegacja wraz 

z przedstawicielami partnerskiego powiatu Elbe-Elster uczestniczyła w „Festiwalu 

Perspektyw” promującym szkolnictwo zawodowe i techniczne szkół powiatu 

raciborskiego oraz otwarciu wspólnej polsko-niemieckiej międzynarodowej wystawy 

prac dziecii młodzieży na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Goście zwiedzili także 

ZSONr 1 w Raciborzu, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz Opactwo w Rudach. 
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2. Współpraca z Rendsburgiem:  

a) w dniach 20-23 maja 2019 roku w powiecie gościła kilkuosobowa grupa 

przedstawicieli miasta Rendsburg. Delegacja spotkała się m.in ze starostą raciborskim 

oraz przewodniczącym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. 

b) w dniach 29 maja - 1 czerwca 2019 roku w Raciborzu gościła drużyna piłkarek 

ręcznych HSG SCHÜLP/WESTERRÖNFELD/RENDSBURG. Zawodniczki wzięły 

udział w2. TURNIEJU PRZYJAŹNI „PRZAJA HANDBALLOWI”, który odbył się 

w Arenie Rafako w Raciborzu. Razem z nimi rywalizowały piłkarki ręczne UKS Start 

Pietrowice Wielkiei drugoligowe drużyny z Dobrzenia Wielkiego i Michałkowic.  



    

                                   
109 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2019 

Dziewczęta zagrały takżew turnieju w XI LOS OSPR w Gliwicach, uczestniczyły  

w meczu pokazowym w Szkole Podstawowej w Rudniku. W trakcie pobytu drużyna  

z Rendsburga miała czas na zwiedzaniei integrację. Była wizyta w H2Ostróg, 

rozgrywki w kręgle, zwiedzanie Zamku Piastowskiego, a także ognisko na campingu 

Obora. 

c) w dniach 5-9 września 2019 roku delegacja powiatu raciborskiego, której 

przewodniczył starosta raciborski, przebywała w Rendsburgu, gdzie uczestniczyła  

w obchodach 15-lecia współpracy partnerskiej powiatu raciborskiego i Rendsburga. 

W tym samym czasie Rendsburg świętował także jubileusz 30-lecia współpracy  

z  miastem Haapsalu w Estonii. Ponadto nad Kanałem Kilońskim miasta partnerskie, 

prezentowały się w specjalnie przygotowanej strefie wystawowej podczas Schleswig-

Holstein Netz Cup 2019, prestiżowym, międzynarodowym wyścigu wioślarskich 

ósemek mężczyzn na unikalnym dystansie 12,7 km. Powiat promował walory 

turystyczne ziemi raciborskiej. Odwiedzający stoisko otrzymywali broszury 

informacyjne, gadżety, wyroby rękodzielnicze, a także raciborskie słodycze. 

d) w dniach 20-22 września 2019 roku delegacja partnerskiego miasta Rendsburg na 

czelez burmistrzem przebywała w powiecie raciborskim, gdzie uczestniczyła  

w obchodach 15-lecia współpracy partnerskiej. W ramach tych obchodów na terenie 

starostwa odsłonięto pamiątkowe drzewo i kamień, a w siedzibie Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu odbyła się część oficjalna jubileuszu oraz  występ 

artystyczny. Przedstawiciele delegacji niemieckiej mieli również okazję bliższego 

poznania atrakcji powiatu, m.in. zwiedzili raciborski browar oraz gminę 

Krzyżanowice. W tym samym czasie w powiecie przebywała grupa uczniów 

i nauczycieli z Schule Altstadt w Rendsburgu (Partner Szkoły Podstawowej  

w Rudach). 
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3. Współpraca z Horiszni Pławni: 

a) dzięki współpracy powiatu z ukraińskim miastem 11-osobowa grupa (9 dzieci 

i 2 nauczycieli) ze szkoły podstawowej w Raciborzu uczestniczyła w czerwcu  

w 21-dniowym turnusie wypoczynkowym w ośrodku „Horyzont”,     

b) w dniach 8-11 czerwca 2019 r. w powiecie gościła 2-osobowa delegacja oficjalna 

(zastępca burmistrza oraz dyrektor szpitala miejskiego) oraz 12-osobowa grupa 

pływaków i trenerów. Młodzież uczestniczyła w  Międzynarodowych Zawodach 
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Pływackich o Puchar Prezesa MKS SMS VICTORIA Racibórz pod patronatem 

Starosty wraz z zawodnikamiz partnerskiego Märkischer Kreis (Niemcy, SV 08 

Werdohl) oraz w programie integracyjno-sportowym. Delegacja oficjalna zwiedziła 

gminę Krzyżanowice, Pietrowice Wielkie oraz Racibórz, udała się także na wizytę do 

Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz Domu Pomocy Społecznej w Raciborzu.  

c) w dniach 25 - 29 września 2019 roku delegacja powiatu raciborskiego pod 

przewodnictwem starosty raciborskiego przebywała na Ukrainie w partnerskim 

mieście Horiszni Pławni. Delegacji oficjalnej towarzyszyła reprezentacja uczniów  

i nauczycieliz CKZiU Nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, która wzięła udział w Ferrexpo 

Robot Fest 2019. 
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4. Współpraca z  Elbe-Elster: 

a) 6 stycznia 2019 roku w Bad Liebenwerda odbyły się uroczystości jubileuszowe  

z okazji 25-lecia powstania powiatu Elbe-Elster. Na tę okoliczność do niemieckiego 

samorządu przybyły delegacje ze wszystkich samorządów partnerskich tj. powiatu 

Märkischer Kreis, raciborskiego i nakielskiego.  

b) 19 maja 2019 roku w Atelierhof Werenzhain w Doberlug-Kirchhain odbyła się 

oficjalne otwarcie 12. międzynarodowej wystawy sztuki artystów „Wanderungen – 

wędrówka”. Wystawę tworzą prace wykonane różnymi technikami. Są wśród nich 

rzeźby, instalacje oraz obrazy autorstwa niemieckich i polskich artystów. Powiat 

raciborski reprezentują prace Barbary Kaszy i Bernarda Adamczyka. Wystawa ma 

charakter wędrowny i trafi do partnerskich regionów; zawita też do powiatu 

raciborskiego. Na wystawie można zobaczyć obrazy olejne autorstwa Barbary Kaszy 

i Bernarda Adamczyka, którzy uczestniczyli w wernisażu. Wydarzenie odbywa się  

w ramach umów partnerskich powiatu raciborskiego. 

c) w dniach 16-18 października 2019 roku w powiecie raciborskim przebywała 

delegacja z powiatu Elbe-Elster na czele ze starostą Christianem Heinrichem-

Jaschinskim. Goście wraz z delegacją z Maerkischer Kreis uczestniczyli w Festiwalu 

Perspektyw, który promował kształcenie zawodowe i techniczne w szkołach 

powiatowych, omówili  rodzaje wymiani działań na rok 2020 i zwiedzili Browar 

Racibórz. Dodatkowo przedstawiciele powiatu Elbe-Elster odwiedzili także 

Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań  im. J. von Eichendorffa 

w Łubowicach oraz zabytkowy młyn w Brzeźnicy. Głównym punktem wizyty był 

udział w wernisażu wystawy podsumowującej polsko-niemieckie warsztaty 

zorganizowanew ramach Młodzieżowego Tygodnia Sztuki w Gut Saathain w 2018 

roku. Wystawa była pokazywana na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 
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                                       PODSUMOWANIE  

 Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Raciborskiego  

za rok 2019. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał Państwu 

najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na 

świecie. Miejsca, które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać. 

 Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców Powiatu Raciborskiego, musimy stawiać 

czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia. Równolegle ze wzmacnianiem 

potencjału społecznego i gospodarczego konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby 

infrastruktury technicznej służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

 Rok 2019 okazał się rokiem obfitym w przeznaczanie środków na poprawę stanu 

infrastruktury drogowej. Powiat nie tylko przeznaczył znacznie większą pulę środków  

na realizację zadań na drogach powiatowych, ale również partycypował i angażował się  

w pozyskiwanie środków na remonty dróg, które nie są w jego zarządzie. Podejmował 

ponadto monity w sprawie modernizacji dróg wojewódzkich i krajowych usytuowanych  

na naszym terenie. Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzone były remonty 

nawierzchni dróg i chodników. Podkreślić należy dużą efektywność Powiatu w aplikowaniu  

o środki pochodzące ze źródeł zewnętrznych.   

 Władze Powiatu dbają o optymalną sieć szkół. Dopasowane do rynku pracy kierunki 

kształcenia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do 

podjęcia dalszej nauki czy rozpoczęcia kariery zawodowej. Dbając o jakość warunków nauki 

systematycznie wykonywane są remonty, adaptacje i termomodernizacje obiektów.  

 Powiat Raciborski po raz kolejny wsparł szpital, Domy Pomocy Społecznej  oraz 

Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu. 

  Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, 

zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by zapewnić mieszkańcom szeroką ofertę 

kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Niezmiennie, w ramach 

konkursów ofert, przekazujemy organizacjom pozarządowym środki na przeprowadzenie 

wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej. 

 Dziękuję wszystkim mieszkańcom Powiatu Raciborskiego, a w szczególności 

radnym za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski,  

z których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym  
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i przyszłych budżetach.  Kierunek, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy 

konsekwentnie kontynuować. 

 Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników tutejszego 

Starostwa oraz jednostek podległych Powiatowi, którzy z wielkim zaangażowaniem  

i profesjonalizmem wykonują swoje obowiązki.  

 Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań,  

ale również należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem 

wykonano w nim nowe plany i koncepcje na kolejne lata. Wyzwania Powiatu Raciborskiego 

są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz większe. Zapewniam, że pomimo stale 

zmniejszających się dochodów Powiatu w sposób strategiczny i przemyślany będziemy dążyć 

do ich realizacji. 

 Moment składania niniejszego Raportu jest specyficzny, a stan epidemii ogłoszony 

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 

bezprecedensowy. 

 Podczas nowego wyzwania gospodarczego, zdrowotnego, organizacyjnego 

i finansowego, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kolejnym, przyszłorocznym 

dokumencie. 

 Zachęcam do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez tutejsze 

Starostwo  www.powiatraciborski.pl  i www.bip.powiatraciborski.pl oraz śledzenia naszego 

profilu na facebooku. 


