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Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020 

zawiera dane wg stanu na 31 grudnia 2020 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 2020.  

 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 2020 r. poz. 920).  

Przedmiotowy raport obejmuje wszystkie ważne dla Powiatu Raciborskiego obszary: 

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

 Jako Zarząd staraliśmy się sprostać nowym wyzwaniom i reagować na potrzeby 

mieszkańców. Dołożymy wszelkich starań, aby stale poprawiać jakość i komfort życia 

lokalnej społeczności w naszym powiecie. 

 Jestem przekonany, że przygotowany raport dostarczy 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 107.410 mieszkańców (stan na dzień  

31 grudnia 2020 rok), co stanowi 2, 39 % ogółu mieszkańców województwa śląskiego.  
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I.2. Finanse Powiatu 

 

 Podczas XIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego została przyjęta Uchwała 

Nr XIV/119/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 

140.611.223,00 zł, a wydatki w wysokości 148.589.651,00 zł. Po stronie przychodów 

zaplanowano kwotę 12.167.596,00 zł, a po stronie rozchodów 4.189.168,00 zł. 

  

Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu: 

1. dochody zrealizowały się w kwocie 166.490.980,01 zł (102% planu), w tym dochody 

pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 63.514.793,70 zł, 

2. wydatki zrealizowały się w kwocie 150.474.980,81 zł (90% planu), w tym wydatki 

inwestycyjne w kwocie 25.602.426,61 zł, 

3. dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.689.168,00 zł. – stan zadłużenia na koniec  

2020 roku wynosi 15.269.912,00 zł, 

4. udzielono wsparcia dla Szpitala w wysokości 502.481,98 zł. (pokrycie straty za 2018 rok). 

 

Zarząd Powiatu zwraca uwagę na fakt, że pomimo trwającej pandemii finanse Powiatu 

Raciborskiego w 2020 roku przedstawiały się bardzo dobrze, zwłaszcza w kontekście 

porównawczym za ostatnie pięć lat. Skokowy wzrost dochodów Powiatu - w odniesieniu do 

ostatnich  pięciu lat o ponad 58 mln zł świadczy o tym, że Zarząd Powiatu Raciborskiego 

dobrze radzi sobie z zarządzaniem publicznymi finansami. Z przedmiotowym wzrostem 

dochodów związany jest wzrost wydatków na inwestycje, jak również pozyskanych przez 

Powiat i jednostki podległe środków zewnętrznych w latach 2019-2020 w wysokości  

193 mln zł. 

 

I.2.1 Dochody i wydatki Powiatu 

 

 Rok 2020 był rokiem szczególnych uwarunkowań ekonomicznych. Zarząd Powiatu 

podejmował działania, które zapewniały zrównoważony rozwój Powiatu, w szczególności 

wzrost wydatków inwestycyjnych oraz utrzymanie w ryzach poziomu zadłużenia 
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Poniższy wykres  obrazuje wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Raciborskiego  

w latach 2015-2020.  

 

 

Na podstawie powyższego wykresu można zaobserwować skokowy wzrost dochodów 

z poziomu 104-115 mln zł w latach 2015-2018 do prawie 142 mln zł w 2019 roku  

i 166 mln zł w 2020 roku. Odnotowany został wzrost dochodów na poziomie 62 mln zł. 

Dochody Powiatu w 2020 roku kształtowały się następująco: 

1. bieżące: 137.246.734,51 zł, 

2. majątkowe: 29.244.245,50 zł. 

W odniesieniu do wydatków zaobserwować można skokowy wzrost wydatków  

z poziomu 103-118 mln zł w latach 2015-2018 do prawie 140 mln zł w 2019 roku 

i 150 mln zł w 2020 roku Wydatki wzrosły na poziomie 47 mln zł.  

Wydatki Powiatu w 2020 roku kształtowały się następująco: 

1. bieżące: 124.872.554,29 zł, 

2. majątkowe: 25.602.426,61 zł. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

dochody ogółem

wydatki ogółem

108 406 596,05

106 310 210,73

104 976 100,01

103 191 983,53

110 213 107,12

108 782 377,83

115 434 141,50

117 707 422,25

141 672 833,29

139 519 377,46

166 490 980,01

150 474 980,90
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I.2.2 Wydatki inwestycyjne 

 

 Rozwój jednostki samorządu terytorialnego oraz jej potencjał można ocenić poprzez 

pryzmat wydatków inwestycyjnych oraz poziom zadłużenia. Warto podkreślić, że w Powiecie 

Raciborskim wraz ze wzrostem nakładów przeznaczanych na inwestycje zmniejszał się 

poziom zadłużenia Powiatu. Inwestycje w 2020 roku nie były realizowane poprzez 

zwiększenie zadłużenia, ale głównie poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych.  

 

 Poniższy wykres obrazuje bardzo duży wzrost wydatków inwestycyjnych w latach 

2019 -2020. W 2019 roku wyniosły prawie 17 mln zł, a wydatki w 2020 roku wyniosły 

prawie 26 mln zł. Ogromny wzrost przedmiotowych wydatków wynika głównie z uzyskania 

wysokich dofinansowań na ich realizację. Inwestycje są realizowane przy poziomie 

dofinansowań sięgających od 50 % do 100% kosztów.  

 

 

 

 Podstawowy wskaźnik, który określa zdolność kredytową samorządu to relacja długu 

do zrealizowanych dochodów. Wskaźnik ten w analizowanym okresie wynosił od 13%  

w 2015 roku do 9% w roku 2020 (czyli spadek o 4%). Zadłużenie na koniec 2020 roku na 

poziomie 15,3 mln zł kształtuje się na bezpiecznym poziomie.  
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I.2.3 Pozyskane dofinansowanie 

 

Wysokość środków na realizację zadań Powiatu, w tym w szczególności zadań 

inwestycyjnych uzależniona jest w dużej mierze od wysokości dofinansowania pozyskanego 

na ich realizację. Wielkości te przedstawia poniższy wykres. 

 

 

Na podstawie powyższego wykresu można zaobserwować skokowy wzrost 

pozyskanych dochodów z poziomu 24-30 mln zł w latach 2015-2018 do ponad 47 mln zł 

w 2019 roku i 67,5 mln zł w 2020 roku. Wobec powyższego odnotowany został wzrost 

pozyskanych dochodów na kwotę 43,5 mln zł.   

W pozabudżetowych środkach został ujęty Fundusz Pracy i środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  

  Ponadto w ramach środków pozabudżetowych podpisano umowy o dofinansowanie na 

następujące zadania: 

1. budowa SOR przy Szpitalu w Raciborzu - 8,5 mln zł,  

2. termomodernizacja szpitala - 22,3 mln zł. 

Łącznie w latach 2019-2020 pozyskano środki na realizację zadań 

bieżących i inwestycyjnych w kwocie 

193 mln zł  
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        II. DZIAŁALNOŚĆ RADY POWIATU W 2020 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 2020 roku Rada Powiatu Raciborskiego obradowała i podejmowała stosowne uchwały 

zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr XIV/125/2019 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2020. 

                         Plan pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2020  

 

•Sprawozdanie z pracy komisji stałych Powiatu 
Raciborskiego za 2019 r. 

styczeń 

•Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu 
Raciborskiego - sprawozdania z realizacji zadań 
służb, inspekcji i straży powiatowych za 2019 rok.

luty 

•Scalanie gruntów na terenie Powiatu Raciborskiego. marzec

•Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego 
na terenie Powiatu Raciborskiego.kwiecień 

•Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2019 
roku.potrzeb w zakresie pomocy społecznej .

maj

•Debata nad raportem o stanie Powiatu Raciborskiego. 
Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2019r, 
oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu.

czerwiec 

•Monitoring Strategii Rozwoju Powiatu 
Raciborskiego na lata 2014 - 2020.

sierpień 

•Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I 
półrocze 2020 roku

wrzesień 

•Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych w 
roku szkolnym 2019/2020.

paździenik

•Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu 
Raciborskiego. 

listopad

•Budżet Powiatu Raciborskiego na 2021 r. 
grudzień 
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II.2. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

 

         Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada Powiatu 

Raciborskiego obradowała na 10 sesjach i podjęła 75 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 2020 roku przedstawiono w postaci 

tabelarycznej. 

        Przedmiotowa tabela stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU W 2020 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 2020 roku 48 posiedzeń, w trakcie których 

podjął 280 uchwał.  

        Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

      Zarząd Powiatu jest 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. 
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Zarząd Powiatu Raciborskiego wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

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 2020 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, 

http://www.infor.pl/prawo/powiat/zarzad-powiatu/686264,Kto-stanowi-zarzad-powiatu.html
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7. Referat Inwestycji i Rozwoju Powiatu, 

8. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

9. Referat Spraw Społecznych, 

10. Referat Edukacji, 

11. Referat Audytu i Kontroli, 

12. Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 

13. Biuro Obsługi Starosty, 

14. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, 

15. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

16. Powiatowy Rzecznik Konsumentów. 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 141 osób.  

            W 2020 roku do Starostwa Powiatowego w Raciborzu za pośrednictwem systemu 

elektronicznego obiegu dokumentów wpłynęło 47.485 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 w 2020 roku ze względu na 

panujący w kraju stan epidemii swoją działalność ograniczył do przyjmowania wniosków 

o wydanie: 

1. orzeczenia o niepełnosprawności, 

2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, 

3. legitymacji osoby niepełnosprawnej, 

wyłącznie za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź pozostawienie przesyłki w skrzynce 

podawczej w siedzibie Zespołu.  

           Natomiast kontakt osobisty z pracownikami Zespołu odbywał się w sprawach tego 

wymagających: 

1. odbioru wydanej legitymacji, 

2. złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, 

3. odbioru wydanej karty parkingowej. 
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III.2.2. Wydział Komunikacji i Transportu 

 

            Od 16 marca 2020 roku do końca roku Wydział Komunikacji i Transportu 

funkcjonował z ograniczeniami, wynikającymi ze stanu epidemii. Oznaczało 

to w szczególności ograniczenie ilości osób przebywających w budynku urzędu.  

W konsekwencji zmienił się sposób obsługi klientów Wydziału. W pierwszym okresie 

obowiązywania ograniczeń kontakt z klientami został ograniczony do jednego miejsca przy 

wejściu do budynku urzędu. W tym miejscu z zachowaniem środków ostrożności wydawane 

były zarówno dokumenty związane z pojazdami, jak i prawa jazdy.  

           W maju 2020 roku budynek Starostwa został udostępniony klientom. Jednak w celu 

ograniczenia ilości osób przebywających jednocześnie w urzędzie, wizytę należało wcześniej 

umówić. Niezależnie od umówionych wcześniej wizyt, umożliwiono składanie wniosków  

w biurze podawczym Starostwam, a dodatkowo bez konieczności kontaktu z urzędnikiem 

przez skrzynkę podawczą. W takim przypadku klienci informowani byli telefonicznie  

o załatwieniu sprawy i możliwości odbioru dokumentów. Taki sposób realizacji zadań 

funkcjonuje do dziś. Wprowadzone ograniczenia wymusiły zmianę organizacji pracy. 

Do umawiania wizyt wykorzystuje się internetowy system rezerwacji terminów, a ilość 

przyjmowanych jednocześnie osób jest dostosowana do wymogów pandemicznych.  
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               Zarząd Powiatu widząc potrzebę usprawnienia obsługi klienta i pracy 

Wydziału zlecił wykonanie odrębnego stanowiska do obsługi firm transportowych oraz 

wykonujących transport na potrzeby własne. 

           Wprowadzone ograniczenia i środki bezpieczeństwa pozwoliły zminimalizować 

ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości obsługi 

klientów. 

           W 2020 roku Referat Rejestracji Pojazdów przyjął łacznie 38.200 klientów.  

Z możliwości internetowej rezerwacji terminu skorzystało w 2020 roku 12.205 klientów. 

Zarejestrowanych zostało 10.307 pojazdów. Ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów  

w Powiecie Raciborskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 90.546 pojazdów.  

          Wydział Komunikcji i Transportu w 2020 roku prowadził 3.525 postępowań 

związanych z ewidencją kierowców, natomiast ilość klientów przyjętych w sprawach 

związanych z prawem jazdy wynosi 5.500. 

 

                                                                          

  

III.2.3. Wydział Geodezji 

 

        W wydziale Geodezji w celu sprawnej realizacji obsługi zgłoszeń, jak również w celu 

wywiązania się z obligatoryjnego obowiązku cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego od grudnia 2019 roku zostało utworzone czasowe stanowisko 

ds. cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

Od 1 marca 2020 roku do końca grudnia 2020 roku zeskanowano i podpięto do bazy: 
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1. 77.529 stron formatu A4, 

2. 3.727 stron formatu A3,  

3. 275 stron formatu A0. 

              Poniższa tabelka przedstawia działalność Wydziału Geodezji w 2020 roku. 

Ilość wydanych decyzji 65 

Ilość wydanych postanowień 2 

Ilość wydanych zaświadczeń 336 

Ilość odpowiedzi na zapytania komorników  1.104 

Bezpłatne udostępnienie danych  56 

Zawiadomienie do Sądu o niezgodności zapisów w dziale 

pierwszym księgi wieczystej z ewidencją gruntów 
54 

Ilość wniosków od osób fizycznych i prawnych na 

dokumenty geodezyjne   
5.259 

Ilość zweryfikowanych i przyjętych operatów do 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
1.950 

Ilość wprowadzonych zmian w operacie ewidencji 

gruntów i budynków 
20.328 

Ilość przygotowanych materiałów do zgłoszeń prac 

geodezyjnych  
2.054 

Ilość uzgodnień dot. Koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu  
153 

Ilość modyfikacji i zmian w mapie numerycznej  95.000 

 

III.2.4. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

         

                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 2020 roku Referat Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa wydał 304 decyzje administracyjne, 70 postanowień oraz 

911 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), 
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4. udzielania dofinansowań do demontażu, utylizacji i transportu azbestu,  

5. wycinki drzew. 

          

III.2.5. Referat Architektury i Budownictwa 

 

 Referat Architektury i Budownictwa oprócz wydawania pozwoleń na budowę 

prowadził w 2020 roku także sprawy związane z udzielaniem pozwolenia na zmianę sposobu 

użytkowania obiektu budowlanego lub jego części i wydawaniem zezwoleń na realizację 

inwestycji drogowych. 

 

   

III.2.6. Referat Gospodarki Nieruchomościami 

 

 Referat Gospodarki Nieruchomościami został powołany w celu realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania i obrotu nieruchomościami (dzierżawa, najem, użyczenie czy 

nabycie nieruchomości do zasobu) stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz Powiatu 

Raciborskiego. W referacie prowadzone są sprawy z zakresu wywłaszczeń czy ograniczania 

sposobu korzystania z nieruchomości, które związane są z realizacją celów publicznych. 

Referat reprezentujący Starostę Raciborskiego jest stroną licznych postępowań sądowych 

(zasiedzenia, spadkobrania, uzgodnienia zapisów ksiąg wieczystych czy o zapłatę) w tym 

postępowań z udziałem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                                                        RODZAJ PISMA   

 

Miasto lub 

Gmina 

Decyzje o 

pozwoleniu 

na budowę 

Decyzje o 

pozwoleniu 

na rozbiórkę  

Zaświadczenia 

 

Zgłoszenia 

robót bud. 

nie wym. 

pozw.  

na budowę  

(bez 

projektu) 

Zgłoszenia 

robót bud. nie 

wym. pozw. na 

budowę  

(z projektem) 

Postanowienia  Razem 

Rudnik 55 7 0 40 1 32 135 

Krzanowice 27 5 0 23 0 10 65 

Kuźnia 

Raciborska 

61 11 12 70 4 33 191 

Krzyżanowice 250 15 0 80 16 64 425 

Nędza 46 12 1 49 4 22 134 

Pietrowice 

Wielkie 

111 16 4 56 1 57 245 

Kornowac 77 4 0 41 8 45 175 

Racibórz 591 21 54 239 53 163 1121 

Razem  1218 91 71 598 87 426 2491 
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 W 2020 roku w Referacie Nieruchomości wydano 13 decyzji administracyjnych,  

7 postanowień oraz 257 zaświadczeń. 

 

III.2.7. Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 Na terenie Powiatu Raciborskiego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  

i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

 W 2020 roku udzielono łącznie 451 porad prawnych. Poniżej przedstawiono ilość 

udzielonych porad w poszczególnych punktach. 

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Raciborzu (punkt prowadzony przez 

adwokatów) – 205 porad, 

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Pietrowicach Wielkich (punkt prowadzony 

przez radców prawnych) – 73 porady, 

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzyżanowicach (punkt prowadzony przez 

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu) – 107 porad, 

4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kuźni Raciborskiej (punkt 

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 

z siedzibą w Katowicach) – 66 porad. 
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III.2.8. Punkt Obsługi Klienta ŚOW NFZ w Katowicach 

w siedzibie Starostwa 

 

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Powiatu Raciborskiego, dzięki 

staraniom Starosty Raciborskiego oraz dobrej współpracy z Dyrektorem Śląskiego Oddziału 

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach Piotrem Nowakiem od dnia 

1 grudnia 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Raciborzu został otwarty tymczasowy 

Punkt Obsługi Klienta. 

            Przed epidemią mieścił się on w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, ale po jego 

przeorganizowaniu został zamknięty. 

           Ze względu na stan epidemiczny w Punkcie Obsługi Klienta OW NFZ w Raciborzu 

pacjenci nie byli przyjmowani osobiście, a sprawy załatwiane były korespondencyjnie oraz 

poprzez możliwość pozostawienia w skrzynce podawczej w Biurze Obsługi Klienta Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu przy placu Stefana Okrzei 4 w godzinach pracy Starostwa. 
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IV. REALIZACJA ZADAŃ PRZEZ WYBRANE 

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

IV.1. Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu 

 

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu powstało na mocy Uchwały                               

Nr XIX/163/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku. Nowo powstałą 

instytucję władze powiatu wyposażyły w majątek oraz nadały jej statut. Jednocześnie organ 

stanowiący podjął decyzję o wygaszeniu funkcjonującego od trzydziestu czterech lat przy 

ul. Klasztornej 9 w Raciborzu Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. W ten sposób 

jednostkę oświatową zastąpiła instytucja sportowa, która zobowiązana jest realizować cele 

należące do zadań własnych powiatu. 

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu rozpoczęło swoją działalność 1 września 

2020 roku jako jednostka organizacyjna Powiatu Raciborskiego. Pierwsze tygodnie 

aktywności PCS skupiły się na zadaniach związanych z ukonstytuowaniem się nowej 

jednostki i wyposażeniem jej w niezbędne narzędzia formalne i prawne pozwalające w sposób 

legalny funkcjonować w przestrzeni publicznej. 

 Do celów statutowych PCS należą kultura fizyczna, sport i turystyka, rekreacja, 

promocja zdrowia i wychowania fizycznego. Oferta PCS obejmuje m.in. zajęcia z akrobatyki 

i nowoczesnych form ruchu, piłki siatkowej i koszykowej, tenisa stołowego. Jednostka swoją 



    

                                   
22 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020 

ofertę kieruje zarówno do młodzieży szkolnej jak i dorosłych. Istnieje także możliwość 

wynajęcia zasobów nowej instytucji pod działalność sportową i rekreacyjną. Z tej możliwości 

skorzystały już m.in. kluby Capoeiry i brazylijskiego Ju-Jitsu, Zespół Uśmiech z Tworkowa,  

a także Stowarzyszenie Ruch Najlepsze Lekarstwo, które organizuje przy Klasztornej 9 

zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. Do południa z sal gimnastycznych korzysta młodzież 

CKZiU nr 1 i ZSO nr 1 w Raciborzu oraz seniorzy w ramach ćwiczeń pilatesowych, czy jogi. 

W ten sposób przez Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu przewija się tygodniowo 

kilkaset osób. PCS honoruje kartę dużej rodziny. 

Na wyposażeniu małej sali gimnastycznej jest profesjonalny AirTrack, czyli długa, dmuchana 

ścieżka akrobatyczna. PCS posiada także cztery salki do ćwiczeń korekcyjnych oraz mobilne 

boisko do badmintona. W ofercie jest także sala konferencyjna, która bez trudu pomieści 

kilkadziesiąt osób.  

 Niestety już w październiku ubiegłego roku, a więc po niespełna miesiącu aktywności, 

działalność merytoryczna oraz usługowa PCS została najpierw spowolniona, a pod koniec 

2020 roku prawie zupełnie zamrożona ze względu na szerzącą się pandemię oraz przepisy 

antycovidowe. W tym czasie PCS skupiło się na działaniach rewitalizacyjnych. Własnym 

sumptem wyremontowano całą kondygnację piwniczną, m.in. odmalowując ściany i sufity 

w korytarzach i holu, wyremontowano wszystkie szatnie wraz z wyposażeniem i częściowo 

sanitariaty. Zlecono kompleksowy przegląd i wykonanie koniecznych napraw instalacji 

elektrycznej. Interwencyjnie poklejono poszycie dachowe. Odnowiono klatki schodowe oraz 

hol na parterze. Nadano nowy charakter i nowoczesny wygląd sali konferencyjnej na 

pierwszym piętrze. Uporządkowano parkowanie wokół budynku, m.in. odświeżając 

oznakowanie poziome/pionowe oraz wprowadzając karty parkingowe, wstępnie 

zrewitalizowano Aleję Olimpijczyków Ziemi Raciborskiej, a także poprawiono estetykę 

otoczenia (w ramach miejskiego programu pn. Zaadoptuj donice) i wnętrz. 

 Nie udało się ze względów prawnych przeprowadzić zaplanowanej w 2020 roku 

bogatej w ciekawe przedsięwzięcia feryjnej akcji Zima, ale dzięki przychylności Zarządu 

Powiatu PCS wzbogacił się w tym czasie w nowy sprzęt i wyposażenie, m.in. stoły do 

piłkarzyków, tablice do darta czy sprzęt multimedialny. 
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IV.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 

 

               

 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu zarządza i administruje siecią dróg 

powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu raciborskiego, który składa się z ośmiu 

gmin: Racibórz, Kuźnia Raciborska, Krzanowice, Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, 

Pietrowice Wielkie i Rudnik o łącznej długości dróg wynoszącej 169,3 km.  

W ciągu tej sieci dróg zlokalizowanych jest: 25 szt. obiektów inżynierskich (mosty, 

przepusty, wiadukty, kładka) oraz 9 szt. przejazdów kolejowo – drogowych. 

 Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg mieści się w Raciborzu przy ul. 1 Maja 3. 

Statutowe oraz powierzone zadania jednostka realizuje personelem liczącym łącznie 

24 pracowników, z tego 11 osób stanowi zespół pracowników techniczno – merytorycznych 

oraz administracyjno – finansowych, a 13 osób to pracownicy fizyczni – dróżnicy, operatorzy 

obsługujący pojazdy i sprzęt oraz wykonujący czynności w terenie. Jednostka posiada 

wyposażenie techniczno – sprzętowe, które umożliwia wykonywanie statutowych, 

powierzonych czynności w pasach drogowych. 

 Zasadniczym spektrum prac realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w pasach 

drogowych są czynności utrzymaniowe, techniczne, interwencyjne oraz zabezpieczeniowe 

i zapobiegawcze, mające na celu zapewnić bezpieczeństwo na drogach, komfort podróży, 

jak również dbałość o estetykę i otoczenie.  
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Do tych czynności należą: 

1. zimowe utrzymanie dróg, 

 

                  

 

2. remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, 

 

                 

 

3. remonty cząstkowe chodników, 

4. remonty, konserwacja, naprawa, wymiana oznakowania pionowego, oraz elementów 

bezpieczeństwa ruchu poziomego, 

5. odnowa, aplikacja oznakowania poziomego, 
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6. koszenie poboczy, 

 

 

 

7. usuwanie, pielęgnacja, nasadzenie zieleni w pasach drogowych, 

 

 

 

8. ścinka nawarstwień zmiennych poboczy, 
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9.  odmulanie, czyszczenie rowów, przepustów, wpustów ulicznych, 

 

 

 

10. czyszczenie nawierzchni dróg, 

11. remonty, naprawy, wymiany elementów wyposażenia pasa drogowego. 

 

 

 

Poza czynnościami utrzymaniowymi jednostka prowadzi powierzone do wykonania 

zadania o charakterze inwestycyjnym.  
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 Od 1 stycznia 2020 roku na mocy Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego tutejsza 

jednostka prowadzi kompleksowo czynności związane z procedurą usunięcia, 

przechowywania na powiatowym parkingu strzeżonym, wydawania, czynnościami 

związanymi z przepadkiem mienia i inne, dotyczące pojazdów usuniętych z dróg w myśl 

przepisów art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. W 2020 roku Powiatowy Zarząd Dróg 

przyjął 197 pojazdów usuniętych z dróg. Natomiast z parkingu strzeżonego odebrano 

 i w związku z tym przeprowadzono czynności proceduralne wydania takiego pojazdu dla  

190 spraw. Dla pojazdów, dla których okres przechowywania na parkingu strzeżonym 

przekroczył 3 miesiące wszczęto procedurę zmierzającą do orzeczenia przepadku mienia na 

rzecz Powiatu Raciborskiego – w roku 2020 skierowano do sądu 14 wniosków o przepadek 

mienia. W roku 2020 wydano 9 decyzji tytułem zwrotu kosztów usunięcia i przechowywania 

na powiatowym parkingu strzeżonym pojazdu. 

 Na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Powiatem 

Raciborskim nr 131/KT/2018 z dnia 29.06.2018 roku dotyczącym zadań letniego i zimowego 

utrzymania dróg wojewódzkich, jednostka wykonuje czynności utrzymaniowe na wskazanych 

poniżej odcinkach dróg wojewódzkich: 

1. Droga nr 416 od granicy woj. Opolskiego do DK 45 – 11,4, 

2. Droga nr 417 od granicy woj. Opolskiego do DW 416 – 11,2, 

3. Droga nr 421 od granicy woj. Opolskiego do DW 922 – 10,3, 

4. Droga nr od DW 919 do DW 421 – 6,3, 

5. Droga nr 916 od granicy państwa do DK 45 – 8,9, 

6. Droga nr 917 od granicy państwa do DK 45 – 9,7, 

7. Droga nr 919 od DW 920 do DW 935 – 22,9, 

8. Droga nr 922 od DW 425 do DW 919 – 5,9, 

9. Droga nr 935 od DK 45 do skrzyżowania z DW 933 – 12,9, 

10. Droga nr 936 od granicy państwa (łącznie z mostem) do DK 45 – 2,8. 

 Łączna długość dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiat Raciborski wynosi 

102,3 km.  

Na realizację wspomnianych zadań Urząd Marszałkowski przekazuje celowe środki 

finansowe. 
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Poniższa tabela przedstawia wykaz remontowanych dróg z uwzględnieniem ich 

lokalizacji w poszczególnych gminach. 

 

    Lp. 
 

Nr drogi  

 

Przebieg odcinka drogi 

Długość odcinka drogi 

[m] 

1 2 3 5 

Gmina Kornowac  

1 3512S Racibórz (Brzezie)- gr. powiatu 525 

2 3538S Łańce – Pstrążna  1.122 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3538S w miejscowości Łańce", 

3 3540S Racibórz –  Kornowac 5.293 

Zadania w trakcie realizacji: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku  wodnego Żabnica do końca 

dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz”, 

4 3541S Łańce – Kornowac 1.597 

5 3543S Racibórz (Brzezie) – Pogrzebień  819 

Zadania zrealizowane: 

- "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 S  - ul. Brzeska w Pogrzebieniu" 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 S  - ul. Brzeska w Pogrzebieniu" 

6 3544S Pogrzebień – gr. powiatu  3.239 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3544 S - ul. Lubomska w Pogrzebieniu" 

7 3545S Lęgów – gr. powiatu (g. Lubomia)  2.366 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- "Ustawienie krawężników przy odcinku DP 3545 S” 

  Razem w Gminie Kornowac 14.961 

Gmina Krzanowice  

8 3506S Samborowice – Krzanowice 3.077 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku od skrzyżowania z DW 917 w Krzanowicach do 

skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach”, 

9 3527S od DW 916 przez m. Wojnowice do DW 917 3.716 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Budowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 3527S w Wojnowicach”, 

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3527S Lekartów - Wojnowice", 

- "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527 S  - ul. Józefa Rostka w Wojnowicach"   

10 3528S gr. państwa – Krzanowice 4.584 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Długa w Krzanowicach”,  

-  „Przebudowa chodnika w ciągu DP 3528S – ul. Trulleya w Pietraszynie”, 

- „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”, 

 Zadania w trakcie przygotowane: 

-  "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528 S  w Krzanowicach"    

11 3529S Krzanowice – Tworków  5.157 

Zadania wykonane: 

- ,,Przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S – ul. Kopernika w Borucinie”, 
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Zadania w trakcie realizacji: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. 

Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic”, 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S Bolesław – Borucin", 

-„Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3529 S - ul. Borucka w Krzanowicach"   

12 3530S Bojanów  – Borucin 1.979 

Zadania wykonane: 

 - „Przebudowa chodnika w ciągu DP 3530S - ul. Borucka w Bojanowie”, 

13 3531S Bojanów –  Bieńkowice  1.387 

 Razem w Gminie Krzanowice  19.900 

 Gmina Krzyżanowice   

14 3507S Tworków – gr. państwa  3.228 

Zadania w trakcie przygotowania: 

-  „Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S”. 

15 3511S Owsiszcze – do DK 45 w Krzyżanowicach  4.273 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 w miejscowości 

Krzyżanowice do granicy państwa”. 

16 3515S przejście przez Bieńkowice  829 

17 3516S przejście przez Tworków 1.852 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa chodnika przy DP 3516S przy ul. Raciborskiej w Tworkowie, 

- „Przebudowę chodnika przy DP 3516S w Tworkowie”, 

Zadania w trakcie realizacji: 

- „Remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie”, 

18 3517S Tworków – dojazd do st. PKP 1.440 

Zadania w trakcie realizacji: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkowa do 

przejazdu kolejowego”, 

19 3529S Krzanowice – Tworków 2.767 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S Bolesław – Borucin", 

20 3531S Bojanów – Bieńkowice 1.871 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa chodnika przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w Bieńkowicach”, 

- „Modernizacja poprzez wymianę podbudowy i nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3531S 

wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Krzyżanowice, sołectwie Bieńkowice, 

obrębie geodezyjnym Bieńkowice”, 

21 3532S Chałupki – Rudyszwałd 5.559 

Zadania wykonane: 

- Wykonanie robót budowlanych dotyczących zabudowy krawężnika drogowego wzdłuż ulicy Rakowiec 

w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w 

Rudyszwałdzie w ramach połączenia komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki 

Czeskiej”, 

- „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia 

komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej”, 

  Razem w Gminie Krzyżanowice 21.819 

Gmina Kuźnia Raciborska 

22 3509S Kuźnia Raciborska – Ciechowice  5.778 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Topolowej w miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S”,  

- „Przebudowa nawierzchni ciągu pieszego wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Topolowej w 
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miejscowości Kuźnia Raciborska, DP 3509S strona lewa jadąc w kierunku miejscowości Siedliska”,  

- „Przebudowa  drogi powiatowej nr 3509S od mostu na rzece Rudzie w Siedliskach do rejonu działki nr 

653 w Turzu", 

- „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", 

- „Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości Siedliska”, 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w miejscowości Turze - II etap", 

23 3533S Turze –  Ruda - Budziska   4.275 

24 3534S Turze – Kuźnia Raciborska  3.835 

Zadania wykonane: 

- „Wykonanie części chodnika i odwodnienia przy DP 3534S w miejscowości Budziska, etap I”, 

- „Przebudowa  drogi powiatowej nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do cieku wodnego w 

Budziskach", 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534 S - ul. J. Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska"   

  Razem w Gminie Kuźnia Raciborska  13.888 

Gmina Nędza 

25 3509S Kuźnia Raciborska – Ciechowice 1.740 

26 3510S Nędza – dojazd do st. PKP 481 

27 3536S od DW 919 – gr. powiatu  3.464 

Zadania wykonane: 

- „Zakup urządzeń – tablic zmiennej treści wyświetlającej prędkość pojazdu dla DP 3536 S w Górkach 

Śląskich”, 

Zadania w trakcie realizacji: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca 

działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919” 

Zadania w trakcie przygotowania: 

 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich od końca działki drogowej nr 257/3 w 

kierunku DW 919", 

28 3537S od DW 919 – Adamowice  340 

29 3546S Babice – Raszczyce  2.159 

Zadania wykonane: 

- „Naprawa istniejącej kanalizacji na odcinku drogi powiatowej nr 3546S  - ul. Wyzwolenia w 

miejscowości Babice”, 

  Razem w Gminie Nędza 8.184 

Gmina Pietrowice Wielkie  

30 3502S granica woj. – Pawłów 5.320 

31 3503S Strzybniczek – Pawłów  2.;060 

32 3504S Pawłów – Pietrowice Wielkie  3.969 

Zadania w trakcie realizacji: 

- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na odcinku od początku skrzyżowania z 

DP 3525S do km 2+386  i  przebudowa na odcinku od km 1+966 do km 1+589”, 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- "Utwardzenie pobocza i ciągu pieszego przy DP 3504 S w Makowie" 

33 3505S Pietrowice Wielkie – Lekartów  DW 916 4.434 

Zadania wykonane: 

- „Modernizacja elementów drogi powiatowej nr 3505 S w miejscowości Cyprzanów”, 

34 3506S Samborowice – Krzanowice  788 

Zadania w trakcie przygotowania: 

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

skrzyżowania z DW 916 w Samborowicach”, 
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35 3524S od DP 3503S – gr. woj. (Tłustomosty) 4.691 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w 

gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki", 

36 3525S Maków – Kornice  2.018 

37 3526S Pietrowice Wielkie – granica państwa (przez 

Gródczanki)  

3.441 

38 3547S Sławienko- Strzybniczek  1.062 

  Razem w Gminie Pietrowice Wielkie  27.783 

Gmina Racibórz 

39 3500S ul. Podmiejska (od DK 45 do gr. Gminy Rudnik) 2.874 

Zadania w przygotowaniu: 

- „Ustawienie krawężników przy odcinku DP 3500 S – ul. Podmiejska w Raciborzu" 

40 3512S ul . Brzeska (od ul. Rybnickiej do gr. Gminy 

Kornowac)  

4.345 

41 3543S ul. Pogrzebieńska (od ul. Brzeskiej do gr. Gminy 

Kornowac) 

2.092 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu - etap IV" , 

Zadania w przygotowaniu: 

- "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S przy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu etap V" , 

42 3540S ul. Dębicza( od ul. Rybnickiej do gr. Gminy 

Kornowac) 

1.155 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu etap 2 i 3”, 

Zadania w przygotowaniu: 

- "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S przy ul. Dębicznej w Raciborzu – etap 4", 

43 3548S ul. Piaskowa (od ul. Rybnickiej), ul. Kolejowa, ul. 

Kościuszki, ul. Łąkowa, Pl. Konstytucji 3 Maja, ul. 

Ocicka, ul. Wiejska (do DW 416) 

8.071 

Zadania wykonane: 

- „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” 

Zadania w przygotowaniu: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu 

na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej oraz od ul. Wandy do rejonu 

skrzyżowania z ul. Sejmową”, 

-  "Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od rejonu 

skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 416", 

- "Przebudowa skrzyżowania ulic Piaskowej, Szkolnej i Sudeckiej w ciągu DP 3548S wraz budową 

inteligentnego sterowania ruchem drogowym na skrzyżowaniu", 

44 3549S ul. Czynu Społecznego( od ul. Korczaka do gr. z 

Gminą Krzanowice) 

818 

  Razem w Gminie Racibórz  19.755 

                      Gmina Rudnik   

45 3500S Grzegorzowice – Racibórz (Miedonia) 4.904 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania w Ligocie Książęcej do 

skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 421 w Grzegorzowicach", 

Zadania w przygotowaniu: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3500S na odcinku od skrzyżowania z ul. Leśną w Brzeźnicy do 

skrzyżowania w Ligocie Książęcej”, 
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IV.3. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

    

 Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest samodzielną jednostka organizacyjną 

Powiatu Raciborskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka 

budżetowa, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania 

PUP w Raciborzu jest teren powiatu raciborskiego. Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy 

mieści się w Raciborzu przy ul. Klasztornej 6.  

 

 Do zakresu działania PUP w Raciborzu należy wykonywanie zadań publicznych 

powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

a także rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanej ze środków 

46 3501S Brzeźnica – ul. Leśna  1.753 

47 3503S (Łaniec) granica woj. – Pawłów 8.189 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3503S oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości 

Jastrzębie”, 

Zadania w przygotowaniu: 

- "Roboty remontowe i naprawcze na odcinkach DP 3503 S Pawłów – Modzurów" 

48 3514S Przejście przez Rudnik 1.946 

49 3518S Sławików – Grzegorzowice 3.333 

50 3519S Gacki – Czerwięcice  5.271 

Zadania wykonane: 

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3519S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w 

gminie Rudnik, sołectwie Czerwięcice, obrębie geodezyjnym Czerwięcice”, 

51 3520S od DK 45 – Szonowice (przez Ponięcice) 2.621 

52 3521S Modzurów – Szonowice  1.745 

53 3522S granica woj. (m. Grzędzin) – Modzurów  3.392 

54 3523S Strzybnik – Rudnik 3.367 

Zadania w przygotowaniu: 

- "Przebudowa elementów pasa drogowego ciągu pieszego przy DP 3523 S w Strzybniku" 

55 3524S od DP 3503S – granica woj. (Tłustomosty) 2.225 

56 3547S Sławienko – Strzybniczek      4.190 

Zadania w trakcie realizacji: 

- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w 

miejscowości Gamów w kierunku na Sławienko", 

  Razem w Gminie Rudnik 42.936 

  Razem w Powiecie Raciborskim 169.225 
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Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Swoje zadania PUP 

w Raciborzu realizuje poprzez promocję zatrudnienia, podejmowanie działań łagodzących 

skutki bezrobocia oraz aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy.  

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu 

na koniec grudnia 2020 roku wynosiła 2.006 osób. W gminach powiatu raciborskiego 

widoczne było terytorialne zróżnicowanie stanu bezrobocia. Poniżej został przedstawiony 

stan bezrobocia w poszczególnych gminach:  

1. Racibórz – 1.132 osoby, 

2. Kuźnia Raciborska – 214 osób, 

3. Krzyżanowice – 180 osób, 

4. Nędza – 124 osoby, 

5. Krzanowice – 112 osób,  

6. Rudnik – 95 osób, 

7. Pietrowice Wielkie – 86 osób, 

8. Kornowac – 63 osoby. 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 roku w powiecie raciborskim wynosiła 4,9%. 

 

IV.3.1. Realizowane projekty współfinansowane ze środków 

 Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

I. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV) 

Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 6.544.596,64 zł.  

W okresie od 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku aktywizacją zawodową zostały 

objęte 143 osoby bezrobotne, w tym: 

1. 5 osób w ramach bonu szkoleniowego, 

2. 73 osoby w ramach staży, 

3. 35 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

4. 30 osób w ramach bonu na zasiedlenie. 
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    II. Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV). 

Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 9.696.696,75 zł.  

W okresie od 1 stycznia 2020 roku – 31 grudnia 2020 roku aktywizacją zawodową zostało 

objętych 87 osób bezrobotnych, w tym: 

1. 10 osób w ramach szkoleń, 

2. 26 osób w ramach staży, 

3. 43 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

4. 8 osób studia podyplomowe. 

 

III. Klub Integracji Społecznej w Raciborzu. 

Finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 705.369,06 zł. 

Do projektu wniesiono ze środków Funduszu Pracy wkład własny 27.596,14 zł. W projekcie 

wzięło wzięły udział 42 osoby. Grupę docelową stanowiły osoby niepełnosprawne 

i bezrobotne.  

 

IV.3.2. Pozostałe programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 

 

1. W ramach naboru ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

dodatkowo pozyskano środki Funduszu Pracy na rzecz promocji zatrudnienia, 

łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych 

zamieszkujących na wsi w kwocie 145.000,00 zł. Projekt zakładał aktywizację ośmiu 

osób zamieszkujących na wsi.  

2. Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 grudnia 2019 roku 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał środki na realizację zadań w 2020 roku 

w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 600.000,00 zł. W dniach 

10 – 11 lutego 2020 roku PUP w Raciborzu ogłosił nabór wniosków pracodawców 

o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracownika i pracodawców 

ze środków KFS zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej. 

W ramach powyższego naboru wpłynęły 94 wnioski pracodawców na kwotę ponad 

      1,5 mln zł. 
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IV.3.3. Zadania realizowane w ramach Tarczy Antykryzysowej  

w 2020 roku 

 

 

 

 Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842  

z późn zm.) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizował wsparcie dla pracodawców  

i przedsiębiorców w ramach Tarczy antykryzysowej. 

 Na dzień 31 grudnia 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w ramach 

Tarczy Antykryzysowej rozpatrzył pozytywnie 4.835 wniosków na łączną kwotę 

34.331.827,92 zł, z czego środki Europejskiego funduszu społecznego stanowiły kwotę 

5.869.634,56 zł,  w tym: 

1. PO WER – 2.689.60,19 zł, 

2. RPO WSL – 3.180.02,37 zł. 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizował następujące wsparcie w ramach Tarczy 

antykryzysowej: 

1. 17.464.663,35 zł na niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy dla 

pracodawców i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia 

działalności gospodarczej (art.15zzd). Rozpatrzono pozytywnie 3.509 wniosków, 

2. 161.118,52 zł na niskooprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Pracy dla 

organizacji pozarządowych (art.15zzda). Rozpatrzono pozytywnie 54 wnioski, 

3. 3.414.996,00 zł na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc). Rozpatrzono 

pozytywnie 709 wniosków. 

Ze środków Funduszu Pracy wypłacono – 2.097.836,00 zł. 
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        Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono – 1.317.160,00 zł,  

        w tym: 

a. PO WER – 239.200,00 zł, 

b. RPO WSL – 1.077.960,00 zł. 

4. 13.025.499,37 zł na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

dla mikro przedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb). 

Rozpatrzono pozytywnie 511 wniosków. 

Ze środków Funduszu Pracy wypłacono – 8.498.575,49 zł. 

Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wypłacono – 4.552.474,56 zł,     

            w tym: 

      a.   PO WER – 2.450.409,10 zł, 

                  b.  RPO WSL – 2.102.065,37 zł. 

5. 10.691,47 zł na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

należnych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji 

pozarządowych (art.15zze). Złożono i rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski. 

Wypłacono ze środków Funduszu Pracy. 

6. 14.859,21 zł na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego  

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej 

jednostce organizacyjnej (art.15zze2). Złożono i rozpatrzono pozytywnie 

2 wnioski. Wypłacono ze środków Funduszu Pracy, 

7. 240.000,00 zł na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw (art.15zze4). 

Rozpatrzono pozytywnie 48 wniosków. Wypłacono ze środków Funduszu Pracy. 

 

IV.3.4. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy realizowane zgodnie z ustawą  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych w 2020 roku 

 

 Uchwałą nr XVII/140/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 2020 

roku ze zmianami Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał środki w wysokości 
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86.000,00 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z czego 

wykorzystano kwotę 85.641,38 zł. 

    

Lp.  

FORMA AKTYWIZACJI 

 

KWOTA (ZŁ) 

 

LICZBA OSÓB 

1. Finansowanie kosztów staży osób 

niepełnosprawnych 

 

5.641,38 

 

1 

2. Zwrot kosztów wyposażenia 

stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych 

 

40.000,00 

 

1 

3. Środki na podjęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej, 

wniesienie wkładu do spółdzielni 

socjalnej 

 

40.000,00 

 

1 

 Razem: 85.641,38 3 
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IV.4. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

 

 

  W dniu 14 marca 2020 roku wprowadzony został w Polsce stan zagrożenia 

epidemicznego. Od 20 marca 2020 roku do odwołania, w Polsce obowiązuje stan epidemii 

określony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku. 

W ramach walki z wirusem SARS-CoV-2 wprowadzona została sieć  jednoimiennych 

szpitali zakaźnych. Raciborski szpital stał się pierwszym szpitalem jednoimiennym  

w województwie śląskim, dedykowanym pacjentom chorym na COVID-19. 

Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu został przekształcony  

w szpital jednoimienny zakaźny na podstawie polecenia nr 28/2020 Wojewody Śląskiego  

z dnia 15 marca 2020 roku dotyczącego przekształcenia struktur organizacyjnych szpitala  

w szpital jednoimienny. Przedmiotowe polecenie zostało wydane na podstawie art. 11 ust. 1 

ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwanej dalej specustawą (Dz. U. poz. 374).  

Działalność poradni specjalistycznych została tymczasowo zawieszona z uwagi na 

konieczność przekształcenia lecznicy w szpital jednoimienny zakaźny. 

W dniu 13 maja 2020 roku dzięki staraniom Starosty Raciborskiego i Dyrektora 

Szpitala, Narodowy Fundusz Zdrowia w Katowicach wyraził zgodę na uruchomienie poradni 

specjalistycznych.  
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Od dnia 1 czerwca 2020 roku stopniowo przywracano działalność poradni 

specjalistycznych na ul. Gamowskiej w Raciborzu. 

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Szpital jako pierwszy w Raciborzu zaczął udzielać 

pełnych, fizycznych świadczeń medycznych dla pacjentów. W związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa SARS-CoV-2 w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej wizyty lekarskie 

odbywały się także w formie tzw. „teleporad”. 

Od dnia 1 października 2020 roku raciborski szpital rozpoczął działalność w systemie 

hybrydowym. Pełną działalność rozpoczęły oddziały: 

1. chirurgii ogólnej, 

2. chirurgii urazowo-ortopedycznej, 

3. otorynolaryngologii, 

4. okulistyki, 

5. ginekologii i położnictwa z neonatologią, 

6. anestezjologii i intensywnej terapii. 
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Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, otrzymał w dniu 12 maja 2020 

roku, Certyfikat Akredytacyjny nr 2020/15, wydany przez Ministra Zdrowia, potwierdzający 

spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. 

Warunkiem przyznania certyfikatu jest spełnienie zestawu standardów 

akredytacyjnych, określonych w roku 2009 przez Centrum Monitorowania Jakości  

w Ochronie Zdrowia w Krakowie. Standardy te określono w 15 grupach tematycznych, 

obejmujących kompleksowo wszystkie zagadnienia funkcjonowania szpitala: 

1. Ciągłość Opieki (CO) 

2. Prawa Pacjenta (PP) 

3. Ocena Stanu Pacjenta (OS) 

4. Opieka nad Pacjentem (OP) 

5. Kontrola Zakażeń (KZ) 

6. Zabiegi i Znieczulenia (ZA) 

7. Farmakoterapia (FA) 

8. Laboratorium (LA) 

9. Diagnostyka Obrazowa (DO) 

10. Odżywianie (OD) 

11. Poprawa Jakości i Bezpieczeństwo Pacjenta (PJ) 

12. Zarządzanie Ogólne (ZO) 

13. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZ) 

14. Zarządzanie Informacją (ZI) 

15. Zarządzanie Środowiskiem Opieki (ŚO) 

Jest to już trzeci certyfikat raciborskiej lecznicy. Poprzednie otrzymała w roku 2012  

i 2016. W chwili obecnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest na liście 

231 szpitali posiadających certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia. 
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W okresie od 15 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Szpital otrzymał od firm, 

instytucji oraz osób fizycznych 7.126.302,43 zł darowizny w formie środków finansowych,  

z czego do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano 5.554.827,11 zł, a z tej kwoty 803.586.67 zł 

zostanie zwrócone w formie refundacji projektu RPO COVID-19.  

Darowizny zostały przeznaczone lub zostaną wydatkowane na cele związane  

z ochroną zdrowia w szczególności na działania związane z przeciwdziałaniem  

i ograniczaniem skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby 

COVID-19. Kwoty wydatkowane zostały na zakupy inwestycyjne środków trwałych m.in.: 

respiratory, aparaty do znieczulenia, inne niezbędne do walki z pandemią oraz wydatki 

bieżące na środki do dezynfekcji, maseczki, kombinezony. 

 Szpital otrzymał darowizny rzeczowe, w tym materiały z agencji rezerw 

materiałowych jak i darowizny żywności, leków itp. Środki otrzymane i wydane dla 

pracowników, pacjentów to kwota 5.140.607,73 zł oraz towary otrzymane z Agencji Rezerw 

Materiałowych zawieszone na kontach rozliczeń międzyokresowych przychodów z uwagi na 

planowane wydanie towarów w 2021 roku w kwocie 4.236.646,05 zł.  

Razem otrzymane darowizny rzeczowe w tym przekazane z agencji rezerw 

materiałowych wyniosły 9.377.253,78 zł.  

 Pomoc niematerialna udzielona Szpitalowi w okresie walki z pandemią była ogromna 

i jest nie do przecenienia.  

Dnia 30 grudnia 2020 roku Starosta Raciborski przekazał Szpitalowi Rejonowemu 

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 1.000 szt. Indywidualnych Zestawów Ochrony 

Biologicznej (IZOB Tukan 01) o wartości brutto 72.324,00 zł. 
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 Zakup został dofinansowany kwotą 70.324,00 zł przez Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości będący   

w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości. Wyposażenie personelu medycznego naszej 

lecznicy   w wysokiej jakości środki ochrony osobistej zapobiegnie ich zakażeniu się od osób 

hospitalizowanych, chorujących na COVID-19 i ewentualnemu dalszemu infekowaniu osób,  

z którymi kontakt mogliby mieć zakażeni w pracy medycy. 

 

W dniu 29 maja 2020 roku Szpital Rejonowy im. dr. Rostka w Raciborzu odebrał 

nowy ambulans, który zakupiła i przekazała firma Eko-Okna S.A. z siedzibą w Kornicach. 

Spośród wielu darowizn ze strony lokalnych przedsiębiorców, wsparcie ze strony 

Eko-Okien S.A. wyniosło 1 mln zł. Pieniądze od największego pracodawcy w powiecie 

rozdzielone zostały po połowie i jedną część przeznaczono na  zakup nowoczesnego 

ambulansu.  

                        

W przekazaniu uczestniczyli m.in. Dyrektor Szpitala Ryszard Rudnik, Kierownik 

Pogotowia Ratunkowego Alicja Skowronek oraz Starosta Raciborski Grzegorz Swoboda. 
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W dniu 28 sierpnia 2020 roku Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu  

otrzymał ortopedyczny stół operacyjny wraz z wyposażeniem.  

Zadanie było współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 

dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Pozyskane środki finansowe w wysokości 

346.500 zł pochodzą z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - 

Funduszu Sprawiedliwości natomiast wkład własny samorządu powiatowego wyniósł 

31.525,92 zł. 

                   

 

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi skutecznego leczenia pacjentów zarażonych 

COVID-19, konieczne było zwiększenie wydajności tlenowej w Szpitalu Rejonowym im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu. 

Posadowiony został nowy zbiornik magazynowy tlenu medycznego oraz wykonana 

częściowo nowa instalacja, która została spięta w jedną całość z istniejąca instalacją tlenu 

medycznego w wyniku czego zdolności magazynowania tlenu medycznego w Szpitalu 

Rejonowym w Raciborzu wzrosły o 180 %, co w połączeniu z istniejącym dotychczas 

zbiornikiem tlenu poprawiło wydatnie zaopatrzenie w tlen medyczny stosowany w leczeniu 

pacjentów z COVID-19. 
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Dofinansowanie inwestycji wyniosło 684.732,00 zł. Całkowita wartość inwestycji  

762.334,00 zł.  

Ponadto od marca 2020 roku do końca maja 2021 roku w Szpitalu Rejonowym im. dr. 

Józefa Rostka w Raciborzu realizowany jest projekt pn. „Wsparcie podmiotów leczniczych  

z terenu województwa śląskiego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. - RPO 

WSL 2014-2020 dla Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu. Nr WND-

RPSL.10.01.00-24-0314/20-004”.  

Projekt ma na celu wsparcie finansowe szpitali w tym jednoimiennych w celu 

dokonania zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń w związku 

z pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego (m.in. zakup 

sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansów, sprzętu 

komputerowego, budowa oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury szpitalnej, zakup 

urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekujących.  
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      Wartość projektu – 9.352.000,00 zł   

      Wkład Funduszy Europejskich  - 7.949.200,00 zł.  

 

 

 

W dniu 17 grudnia 2020 roku w wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się coroczny ranking 

szpitali „Bezpieczny Szpital 2020”, przygotowany przez Rzeczpospolitą i Centrum 

Monitorowania Jakości. 

Szpital Rejonowy w Raciborzu w kategorii szpitali zabiegowych, 

wielospecjalistycznych i onkologicznych zajął wysoką 23. pozycję w kraju, 3. pozycję  

w województwie śląskim, a 5. miejsce w sieci szpitali II stopnia. Tylko placówki starające się 

sprostać wymogom jakościowym i podnoszące jakość leczenia mają szanse na pierwszą setkę  

w rankingu. 

Ocena placówek opiera się na ankietach sporządzanych przez jednostki. W 2020 roku 

było to spełnienie 260 wymogów w 15 działach obejmujących 3 obszary tematyczne: 
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I obszar to zarządzanie czyli finanse i samo zarządzanie. W obszarze tym oceniano 

również zarządzanie majątkiem, zasilanie w media i instalacje medyczne, systemy 

informatyczne. 

II obszarem była opieka medyczna. Oceniano tu działanie bloku operacyjnego, 

systemu sterylizacji, diagnostykę, politykę lekową , personel i jego kwalifikacje.  

III obszar to jakość usług. Posiadane certyfikaty, komfort pobytu pacjenta, analiza 

skarg i wniosków. 

Szpital w Raciborzu należy do placówek akredytowanych z certyfikatem Ministerstwa 

Zdrowia. Na początku 2020 roku po raz trzeci uzyskał certyfikat na kolejne 3 lata. Według 

opinii Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia każdy szpital znajdujący się na 

liście szpitali akredytowanych należy do elitarnego grona, których kompetencje do 

świadczenia opieki wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny. Również 

w 2020 roku pozytywnie przeszedł certyfikację normy jakościowej ISO 90001 i 27000 

dotyczącej ochrony danych osobowych. 

Sukces szpitala zależy w dużej mierze od jego potencjału (infrastruktury, sprzętu 

medycznego) lecz głównie od kadry medycznej i jej utożsamiania się z firmą. Pracownicy 

szpitala wykonują swoje obowiązki w warunkach dużej zmienności w otoczeniu 

organizacyjno-prawnym, niestabilności finansowej i niezrównoważonym rynku pracy 

zawodów medycznych.  
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V. REALIZACJA STRATEGII I PROGRAMÓW 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego w określonej perspektywie czasowej, 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 przyczynia 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.  

Monitoring strategii jest stałym i ciągłym procesem obserwacji, mającym na celu 

zapewnienie informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. Raport 

z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego został omówiony na sesji Rady 

Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2020 roku. Dokument obejmował lata 2018-2019 

i został opracowany na podstawie zebranych danych z gmin powiatu raciborskiego, komórek 

starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego oraz na podstawie 

innych ogólnodostępnych danych, zgodnie z miernikami realizacji celów rozwoju powiatu 

raciborskiego. Analiza wartości przyjętych oraz miarodajnych mierników  

w okresie monitorowanym wykazała, iż założone w Strategii cele strategiczne są realizowane.  

Na podstawie zgromadzonych danych w Raporcie w zakresie realizacji założeń strategii  

w latach 2018-2019 uzyskano potwierdzenie, iż realizowane działania przyczyniły się do 

osiągnięcia wyznaczonych celów oraz są adekwatne do potrzeb określonych w Strategii. 

W tym okresie Powiat we właściwy sposób wykorzystywał własne zasoby, możliwości 

materialne i personalne niezbędne do realizacji zadań określonych w strategii. 
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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 2020-2022 

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. Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego 

na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 
ochrona środowiska 

9. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego dla Powiatu Raciborskiego 
transport publiczny 

 

Z uwagi na sytuację kryzysową, związaną z epidemią SARS – CoV-2, działania 

ukierunkowane były na realizację zadań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, 

w związku z tym w 2020 roku nie realizowano powiatowego Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 

2020-2022. 

Do najważniejszych działań w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

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

I. ochronę środowiska: 

Powiat Raciborski niejednokrotnie podejmował i podejmuje działania na rzecz poprawy 

jakości powietrza, podejmuje walkę ze smogiem realizując zapisy Programu ochrony 

powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”. 

Istotnym elementem działań nakierowanych na poprawę jakości powietrza jest prowadzenie 

kompleksowej, wielopłaszczyznowej edukacji i informacji ekologicznej. Były i są 

realizowane szeroko rozumiane działania edukacyjno-informacyjne, kontrole interwencyjne 

palenisk i kotłowni u lokalnych przedsiębiorców przeprowadzane przez pracowników 

starostwa. Podejmowana jest współpraca z instytucjami działającymi na rzecz poprawy 

jakości powietrza, z mediami i urzędami. 
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II. edukację ekologiczną: 

W ramach edukacji ekologicznej prowadzono następujące działania: 

1. 27 akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2020”, która przebiegała pod hasłem „Plastik? 

Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Finał akcji odbył się w dniach 18 - 20 września 

2020 roku. 

 

2. współpraca przy organizacji Konferencji Naukowo – Technicznej pt.: „Energia  

i górnictwo- perspektywy zrównoważonego rozwoju”, która odbyła się w dniach 

28 - 30 września 2020 roku w Rybniku. 

3. Powiat Raciborski wraz z Auchan w Raciborzu posadził 18 sadzonek gruszy 

drobnoowocowej przy ul. Podmiejskiej. Pomysł na współpracę z Auchan w Raciborzu 

powstał podczas corocznej akcji Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa w ramach 

„Sprzątania Świata”. Podpisano wówczas porozumienie, pomiędzy Auchan  

w Raciborzu a Starostwem Powiatowym w Raciborzu. Zadanie realizowano wraz  

z Powiatowym Zarządem Dróg w Raciborzu. 

4. akcja nasadzenia drzew wzdłuż dróg powiatowych; w ramach wieloletniej współpracy 

powiat raciborski otrzymał od PGL LP Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 65 sztuk 

drzew owocowych. Akcję nasadzeń przeprowadził Powiatowy Zarząd Dróg  

w Raciborzu. 

5. w zakresie edukacji ekologicznej Referat rozpowszechniał informacje dotyczące 

ogólnopolskich akcji ekologicznych do placówek szkolnych oraz do gmin; były to 

takie akcje jak: 

a. "Postaw na słońce" - konkurs badawczy „Postaw na Słońce” ma na celu 

rozpowszechnienie wiedzy o mikroinstalacjach, 

b. "Tradycyjny sad" - to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany  

z myślą o zachowaniu różnorodności biologicznej Polski i zdrowiu 

społeczeństwa. 
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III. zasoby geologiczne i ochrona gleb: 

W 2020 roku kontynuowano prowadzenie przez Państwowy Instytut Geologiczny 

obserwacji terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych na terenie powiatu. Podczas 

dwóch sesji terenowych przeprowadzono obserwację 11 osuwisk. Nie stwierdzono zmian 

w wyznaczonych do obserwacji osuwiskach.   

Starosta Raciborski realizując obowiązek wynikający z art. 110a ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 roku 

(Dz.U. 2007, Nr 121, poz. 840) w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi 

prowadzi Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których 

występują te ruchy. W oparciu o ww. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 

2007 roku opracowano rejestr terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi 

oraz rozpoznawanych osuwisk na terenie powiatu raciborskiego. 

IV. rolnictwo: 

Powiat Raciborski również podejmuje współpracę z rolnikami oraz instytucjami 

działającymi na rzecz rolnictwa. Wspieranie rozwoju rolnictwa odbywa się poprzez 

współpracę z instytucjami związanymi z rolnictwem.  

W 2020 roku włączono się w cykl spotkań organizowanych dla rolników z terenu powiatu 

raciborskiego przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego oraz KRUS, podczas których 

przeprowadzano prelekcje dot. „niskiej emisji”, uchwały antysmogowej oraz możliwości 

uzyskania dotacji na demontaż i utylizację azbestu. 

V. dotacje na usuwanie azbestu: 

W 2020 roku kontynuowano udzielanie dotacji na demontaż i utylizację azbestu. W 2020 

roku udzielono 51 dotacji na kwotę 66.424,05 zł. Na podstawie przedstawianych przez 

Wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych z terenu powiatu, przy dofinansowaniu 

z budżetu powiatu usunięto ok. 98 ton azbestu.  
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 Celem strategicznym Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie 

raciborskim na lata 2018 – 2020 jest stworzenie warunków do rozwoju pieczy zastępczej 

ukierunkowanej na rodzinne formy opieki. Celami szczegółowymi Programu jest: 

1. promowanie i rozwój różnych form rodzicielstwa zastępczego, 

2. wsparcie istniejących form pieczy zastępczej, 

3. udzielanie wsparcia usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej. 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku na terenie powiatu raciborskiego funkcjonowało 

98 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 194 dzieci, w tym: 

1. 57 dzieci w 49 spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych; 

2. 31 dzieci w 27 niezawodowych rodzinach zastępczych; 

3. 31 dzieci w 11 zawodowych rodzinach zastępczych;  

4. 75 dzieci w 11 rodzinnych domach dziecka. 

 

Liczba rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie poszczególnych gmin powiatu 

raciborskiego oraz poza terenem powiatu raciborskiego, stan na 31 grudnia 2020 roku. 

GMINA 
LICZBA 

RODZIN 

LICZBA 

DZIECI 

RACIBÓRZ 49 76 

KUŹNIA RACIBORSKA 13 34 

KRZANOWICE 6 8 

KRZYŻANOWICE 5 11 

NĘDZA 8 20 

PIETROWICE WIELKIE 8 12 

RUDNIK 1 7 

KORNOWAC 7 22 

GMINA SPOZA POWIATU RACIBORSKIEGO 1 4 

RAZEM: 98  194  

 

 Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu raciborskiego jest sprawowana       

przez placówki opiekuńczo – wychowawcze. W 2020 roku na terenie powiatu raciborskiego 

funkcjonowało sześć placówek opiekuńczo – wychowawczych, które dysponowały 

92 miejscami. 

Powiat Raciborski zlecił zadanie prowadzenia Placówek opiekuńczo – wychowawczych 

dwóm podmiotom na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 
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1. Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria 

Warszawska z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152; 

2. Stowarzyszeniu „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej,                               

ul. Mickiewicza 7. 

Rok 2020 był szczególnie trudnym rokiem dla placówek opiekuńczo– 

wychowawczych Powiatu Raciborskiego ze względu na szerzącą się pandemię koronawirusa 

SARS–CoV–2. Placówki opiekuńczo – wychowawcze wprowadziły zasady bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia względem wychowanków przebywających w placówkach, aby zapobiec 

zakażeniu się koronawirusem SARS–CoV-2. Wychowankowie placówek opiekuńczo– 

wychowawczych od marca 2020 roku nie uczęszczali do szkoły. Wychowawcy przejęli 

zadania nauczycieli, realizując właściwe zdalne nauczanie dla wszystkich wychowanków. 

Placówki zabezpieczyły wychowankom odpowiedni dostęp do sprzętu komputerowego, który 

umożliwił codzienną naukę i realizowanie zadań w trybie zdalnej szkoły. Wychowanków 

zaopatrzono w pomoce dydaktyczne oraz książki. Wychowankowie zostali objęci pomocą 

psychologiczną w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

    

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. 

Program definiuje również potrzeby Powiatu w zakresie instytucjonalnych form pomocy 

osobom niepełnosprawnym, lecz ze względu na wysokie koszty ich uruchomienia 

i funkcjonowania realizacji tych przedsięwzięć nie precyzuje w czasie. 

1. Umowa nr ZS.8311.3.2019 z dnia 28 lipca 2020 roku w Raciborzu, w sprawie 

realizacji przez Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” 

w Raciborzu przy ul. Grzonki 1 projektu pn. „Razem łamiemy bariery” – zakupu 

mikrobusu 9–cio osobowego, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 

w tym osoby na wózku inwalidzkim w ramach „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w obszarze D –  środki PFRON – 89.999,00 zł, 

2. Umowa nr ZS.8311.3.2019 z dnia 4 września 2020 roku w Raciborzu w sprawie 

realizacji przez Caritas Diecezji Opolskiej projektu pn. „Likwidacja barier 
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transportowych – zakup mikrobusu 9 – cio miejscowego z przeznaczeniem dla 

podopiecznych Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji 

Opolskiej w Raciborzu” w ramach „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” w obszarze D – środki PFRON – 64.740,00 zł, 

3. Umowa nr ZS.526.7.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku o wsparcie realizacji zadania 

publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 

ze zm.) – „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego, w latach 2019 – 2023, 

środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo typu B –

 Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu 

ul. Grzonki 1 – środki dotacji z budżetu państwa – 817.037,00 zł, 

4. Umowa nr ZS.8360.9.2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zasad działania  

i pokrywania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Raciborzu –

 Miasto Racibórz – środki własne Powiatu – 159.414 zł – środki PFRON –

 1.434.720,00 zł, 

5. Umowa nr ZS.526.10.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku o wsparcie realizacji zadania 

publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze 

zm.) – „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 

ponadgminnego, 170 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla osób 

przewlekle psychicznie chorych” – Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej 

Prowincja Polska z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. Kardynała Bronisława Kominka 

3/5 – środki z budżetu państwa – 1.387.781,00 zł, 

6. Umowa nr ZS.526.9.2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku o wsparcie realizacji zadania 

publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze 

zm.) – „Prowadzenie na terenie powiatu raciborskiego w latach 2019 – 2023 

ponadgminnego, 60 miejscowego domu pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie”  

a. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy z siedzibą 

władz generalnych w Krzyżanowicach przy ul. Kolejowej 4 – środki z budżetu 

państwa – 1.831.701,00 zł, 
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b. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu ul Grzonki 1 – środki 

z budżetu państwa – 651.402,00 zł, 

c. prowadzenie strony oidon-raciborz.pl – środki własne Powiatu – 369,00 zł, 

d. Uchwała Nr XVII/140/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 28 kwietnia 

2020 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 

wielkości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2020: 

1) Rehabilitacja zawodowa: 

a) finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych – 18.000,00 zł, 

b) środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej – 80.000,00 zł, 

c) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób 

niepełnosprawnych – 80.000,00 zł, 

          Łącznie rehabilitacja zawodowa – 178.000,00 zł;  

2) Rehabilitacja społeczna: 

a) dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej –

 1.434.720,00 zł, 

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych – 350.000,00 zł, 

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych – 3.780,00 zł, 

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 359.112,00 zł, 

e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych – 61.500,00 zł,  

f) dofinansowanie tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika –

 500,00 zł, 

                     Łącznie rehabilitacja społeczna – 2.209.612,00 zł; 

                 3) Łącznie rehabilitacja zawodowa i społeczna – 2.387.612,00 zł. 

 



    

                                   
56 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020 

 Uchwała nr XIII/115/2019 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 26 listopada 2019 

roku w sprawie programu współpracy Powiatu Raciborskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 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. 

  Zadania zrealizowane w ramach ww. Programu z budżetu Powiatu w 2020 roku:  

1. liczba organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia we współpracy  

z Powiatem realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności – 41, 

2. liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne – 36, 

3. ilość zrealizowanych zadań publicznych – 37. 

4. wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych 

zadań – 532.725,61 zł, 

5. wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe na 

realizację tych zadań – 174.760,33 zł, 

6. liczba skonsultowanych z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego dotyczących działalności statutowej organizacji – 9, 

7. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy realizację zadania 

publicznego – 0, 

8. liczba udzielonych rekomendacji organizacjom pozarządowym – 1, 

9. liczba projektów objętych patronatem honorowym Starosty – 31, 

10. liczba zadań objętych patronatem honorowym Starosty Raciborskiego 

i współrealizowanych przez wydziały/referaty Starostwa – 26. 

 

 Celem Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Raciborskiego na lata 

2017 – 2020 pn. „Po radosne macierzyństwo” jest wyeliminowanie zagrożeń, które mogą 

przyczynić się do zgonu noworodka lub niekorzystnie wpływać na zdrowie ciężarnej i jej 

dziecka, a w późniejszym okresie także na funkcjonowanie ich rodziny. W ramach Programu 

Powiat Raciborski umożliwia swoim mieszkankom, oczekującym narodzin dziecka, 

wykonanie bezpłatnych badań na oznaczenie antygenu TOXO+CMV w klasie IgM i IgG 

(toksoplazmozy i cytomegalii). Badania wykonywano w Laboratorium Analitycznym Szpitala 
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Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Kwota przeznaczona na realizację Programu 

w 2020 roku wyniosła 59.090,00 zł.  

 

 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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                            VI. EDUKACJA PUBLICZNA 

 

Zarząd Powiatu Raciborskiego na czele ze Starostą Raciborskim Grzegorzem 

Swobodą dba o optymalną sieć szkół. Dostosowane do rynku pracy, różnorodne kierunki 

kształcenia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych 

niezbędnych do podjęcia dalszej nauki czy rozpoczęcia kariery zawodowej. 

Oferta kształcenia zaproponowana przez powiat jest wszechstronna i różnorodna (licea 

ogólnokształcące, szkolnictwo zawodowe i specjalne), ale też dostosowana do oczekiwań 

młodzieży oraz zmieniającego się i wymagającego rynku pracy. Pozwala na realizację 

kształcenia w klasie o wymarzonym profilu i zawodzie pamiętając również o aktywnościach 

pozalekcyjnych, które można realizować w nowoutworzonym Powiatowym Centrum Sportu 

oraz Młodzieżowym Domu Kultury. 

Nadzór merytoryczny nad ww. szkołami i placówkami pełni Wicestarosta Marek 

Kurpis. 

Powiat Raciborski jako organ prowadzący realizuje zadania oświatowe ze 

szczególnym uwzględnieniem spraw remontowych i inwestycyjnych mających wpływ na 

bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

 Powiat Raciborski nieustannie wspiera działania zmierzające do poprawy jakości 

warunków nauki poprzez systematycznie wykonywanie remontów, adaptacji 

i termomodernizacji obiektów, które poprawiają standard pracy i kształcenia oraz przynoszą 

wymierne oszczędności.  

W szkołach wykonano stosowne remonty polegające na adaptacji i przebudowie 

pomieszczeń do obowiązujących standardów i potrzeb. Około 0,5 mln zł przekazano 

jednostkom tylko na samo doposażenie w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie 

sal lekcyjnych w związku z podwójnym rocznikiem. 

     Chcąc spełnić oczekiwania najmłodszych mieszkańców tj. dzieci i młodzieży, 

Zarząd Powiatu Raciborskiego codziennie stawia czoła trudnemu wyzwaniu, poszerzając 

oferty kształcenia na ziemi raciborskiej oraz poprawiając bazę dydaktyczną szkół, 

co w przyszłości przełoży się na wzmocnienie potencjału społecznego naszego Powiatu.   
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Do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski przyjętych zostało na rok szkolny 2020/2021 814 uczniów (28 oddziałów). 

 

 Liczbę uczniów, oddziałów i etatów kadry nauczycielskiej w poszczególnych 

placówkach oświatowych przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. 

 

Nazwa placówki 

    oświatowej 

 

Liczba  

uczniów 

 

Liczba 

oddziałów 

 

Etaty kadry 

nauczycielskiej 

 

1. 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu 

 

661 

 

24 

 

54,55 

 

2. 

 

II Liceum Ogólnokształcące 

 im. Adama Mickiewicza w Raciborzu 

 

596 

 

 

19 

 

43,1 

 

3. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu 

 

940 

 

35 

 

70,27 

 

4. 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego  

i Ustawicznego nr 2 „Mechanik” w Raciborzu 

 

1133 

 

40 

 

81,36 

 

5. 

 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu 

 

604 

 

21 

 

46,94 

 

6. 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu 

 

180 

 

 

34 

 

 

69,3 

 

7. 

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

w Raciborzu 

 

61 

 

5 

 

36,39 

 

8. 

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu 

 

 

  

8,22 

 

9.  

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Raciborzu 

   

20,00 

 

                                                                          Razem 

 

    4176 

 

          178 

  

                 430,13 
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 Źródła finansowania zadań oświatowych w 2020 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 

 

267.286,99 zł 

Subwencja oświatowa 

 

51.973.968,00 zł 

Razem (dochody + subwencja) 

 

52.241.254,99 zł 

 

Dotacje 

 

3.632.865,98 zł 

Wydatki statutowe 

 

5.397.496,18 zł 

Świadczenia 

 

399.092,12 zł 

Wynagrodzenia 

 
43.657.079,79  zł 

Razem (wydatki) 

 

53.086.534,07 zł 

 

Dopłata do wydatków bieżących 

 
845.279,08 zł 

 

Wydatki inwestycyjne 

 
37.392,00 zł 

 

Dopłata do wydatków ogółem 

 
882.671,08 zł 

 

 Powiat Raciborski dopłacił w 2020 roku do realizacji bieżących działań oświatowych 

kwotę 845.279,08 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych 

finansowanych ze środków własnych daje to kwotę 882.671,08 zł.  

Największą pozycją w wydatkach oświatowych są wynagrodzenia, które w 2020 roku 

stanowiły 82 % wszystkich wydatków. 

  Wydatki majątkowe w obszarze oświaty w 2020 roku: 

1) wykonanie projektu renowacji auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1                         

w Raciborzu – 18.696,00 zł, 

2) opracowanie dokumentacji projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji 

pomieszczenia warsztatowego na aulę w Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego 

nr 2 Mechanik w Raciborzu – 18.696,00 zł. 
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 W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 

1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 

internetu o wysokich przepustowościach”  realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – 

wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Powiat 

Raciborski zakupił i przekazał do szkół i placówek oświatowych 40 laptopów typu Asus 

VivoBook. Powyższy projekt był odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, spowodowaną 

zakażeniami koronawirusem. Projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum 

Projektów Polska Cyfrowa pozwoliły w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki 

finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji.  

W czasie epidemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie 

możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. 

Laptopy są obecnie używane do prowadzenia przez nauczycieli lekcji w formie 

zdalnej, a w niektórych przypadkach przez uczniów do kształcenia na odległość. 

Łączna kwota wsparcia dla Powiatu Raciborskiego to 100.000,00 zł. 
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Projekty realizowane przez Powiat Raciborski w 2020 roku ze 

środków Unii Europejskiej oraz z innych źródeł  pozabudżetowych 

 

Jednostki oświatowe stale biorą udział w projektach finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej oraz z innych źródeł pozabudżetowych.  

 

ZS
O

 n
r 

1
 

Tytuł projektu "Lepsza szkoła - lepsza przyszłość. Podniesienie kompetencji i jakości 
pracy nauczycieli ZSO Nr 1 w Raciborzu" 

31.243 EUR  (143.092,94 zł) 
Całkowita wartość 

projektu 

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

25.722 EUR  (773.172,42 zł) 
Całkowita wartość 

projektu 

C
K

Zi
U

 n
r 

1
 

Tytuł projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie 
raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II 

1.856.347,20 zł 
Całkowita wartość 

projektu 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery zawodowej 

437.463,00 zł 
Całkowita wartość 

projektu 

Tytuł projektu 
Twój krok do europejskiej kariery zawodowej 

438.260,22 zł 
Całkowita wartość 

projektu 

Tytuł projektu 
Staże zagraniczne inwestycją w przyszłość i sukces zawodowy uczniów 

108.004,00 EUR (438.288,23 zł) 
Całkowita wartość 

projektu 

C
K

ZI
U

 n
r 

2
 

"M
e

ch
an

ik
" 

Tytuł projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 
Raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu 

543.879,63 zł 
Całkowita wartość 

projektu 

Tytuł projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 
Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" 

1.784.890,86 zł 
Całkowita wartość 

projektu 

ZS
E 

Tytuł projektu Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 
Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu 

97.775,47 zł 
Całkowita wartość 

projektu 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne - wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy 

99.408,00 EUR (455.288,65 zł) 
Całkowita wartość 

projektu 

ZS
S 

Tytuł projektu 

As-Szkolna Akademia Sukcesu 
496.354 ,09 zł 

Całkowita wartość 
projektu 

Tytuł projektu 

Za życiem - WOKRO 
671.880, 00 zł  

Całkowita wartość 
projektu 

 

 

Łączna wartość projektów realizowanych ze środków 

Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych 

wyniosła ponad 8 mln zł.  
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W 2020 roku  Powiat Raciborski po raz drugi pozyskał środki w ramach Programu 

„Aktywna Tablica”. W tym roku o tablice interaktywne wzbogaciły się oddziały: CKZiU nr 1 

w Raciborzu, CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, I Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Kasprowicza w Raciborzu, II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

w Raciborzu oraz Liceum Sztuk Plastycznych w Raciborzu. Łącznie na ten cel w 2020 roku 

pozyskano kwotę 98.000 zł. 

 

 

Drugi etap – doposażenie nowoczesnych pracowni do praktycznej nauki 

zawodów w Powiecie Raciborskim 

 

  Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

1. projekt pn. "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II" 

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Beneficjentem projektu jest Powiat Raciborski. 

Jednostką realizującą jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu. 

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w CKZiU nr 1 w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 uczniów 

poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, edukacyjnej 

ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego  
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i praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w formie pakietu 

kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych 

do wymogów rynku pracy. 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania: 

a. przeprowadzenie dla uczniów indywidualnej ścieżki wsparcia edukacyjno-

zawodowego z wykorzystaniem ponadprogramowych form edukacyjnych, 

b. udział uczniów w kursach certyfikowanych przewidzianych dla różnych klas  

i zawodów technikum i szkoły branżowej I stopnia, 

c. udział uczniów w kursie Prawa Jazdy, 

d.  skierowanie uczniów na  staże zawodowe do firm, 

e.   udział uczniów w wizytach studyjnych/warsztatach/zajęciach laboratoryjnych 

u pracodawców. 

W ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zrealizowane zostaną 

wizyty studyjne w firmach, warsztaty pozaszkolne w firmach oraz zajęcia laboratoryjne  

u pracodawców. 

 

Całość powyższych działań ma pomóc w ułatwieniu przechodzenia z etapu kształcenia 

do etapu zatrudnienia absolwentów szkoły. 

W celu zachowania stabilności i ciągłości procesu edukacji, wsparciem objętych 

zostanie także 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych, pokrywających się z kierunkami 

kształcenia uczniów biorących udział w projekcie. 

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 1, zostanie osiągnięte 

również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak by spełniało wymogi nowoczesnego 

rynku pracy. Projekt uwzględnia doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt 

dydaktyczny niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego. 
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Całkowita wartość projektu wynosi 1.856.347,20 zł, w tym: 

a. dofinansowanie ze środków europejskich wynosi: 1.577.895,12 zł, 

b. dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 185.634,72 zł, 

c. wkład własny Powiatu Raciborskiego: 92.817,36 zł. 

Okres realizacji projektu 1 września 2020 roku – 31 grudnia 2022 roku. 

 

  

  
 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

2. projekt pn. "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" w Raciborzu, etap II" 

Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, 

dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach  

i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce 

dydaktyczne. W ciągu 28 miesięcy trwania projektu 60 uczniów i 12 nauczycieli CKZiU  

nr 2„Mechanik” w Raciborzu skorzysta z oferty 300 godzin dodatkowego doradztwa 
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zawodowego dla uczniów, płatnych staży uczniowskich. zorganizowanych przy współpracy  

z pracodawcami. 12 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje branżowe. 

Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia 

pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym 

zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty 

studyjne w firmach. 

Wartość całkowita projektu: 1.926.802,08 zł, w tym: 

1. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.637.781,76 zł, 

2. dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 192.680,21 zł, 

3. wkład własny Powiatu Raciborskiego: 96.340,11 zł. 

Jednostka realizująca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" 

w Raciborzu. Okres realizacji projektu: 1 września 2020 rok – 31 grudnia  

2022 rok. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

3. projekt pn. "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w powiecie raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II" 

Indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo zawodowe, 

dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, wizyty studyjne w firmach  

i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce 

dydaktyczne. W ciągu 28 miesięcy trwania projektu 52 uczniów i 15 nauczycieli Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu skorzysta z oferty dodatkowego doradztwa zawodowego 

dla uczniów, płatnych staży uczniowskich zorganizowanych przy współpracy  

z pracodawcami. 15 nauczycieli zdobędzie nowoczesne kwalifikacje i kompetencje branżowe. 

Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia 

pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym 

zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty 

studyjne w firmach. 

Wartość całkowita projektu: 1.311.599,28 zł, w tym: 

1. dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%): 1.114.859,38 zł, 

2. dofinansowanie z Budżetu Państwa (10%): 131.159,93 zł, 

3. wkład własny Powiatu Raciborskiego: 65.579,97 zł. 
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Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. Okres realizacji projektu: 

1 września 2020 rok – 31 grudnia 2022 rok. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020. 

Łączna wartość ww. projektów przekracza kwotę 

5 mln zł.    

 
 

 
 

Łączna wartość wszystkich  projektów realizowanych 

w szkołach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Raciborski przekracza kwotę  

14 mln zł.    
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                              VII. POMOC SPOŁECZNA 

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym 

w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania osób niepełnosprawnych. 

Pandemia spowodowała zawieszenie funkcjonowania życia społecznego w wielu 

kluczowych jego wymiarach na terenie całego kraju. Wszelkie decyzje i przepisy dotyczące 

realizacji procedur administracyjnych w dobie pandemii były podejmowane w obliczu 

ogromnej presji czasu. Jednym z wyzwań, które pojawiło się w związku z wybuchem 

pandemii COVID-19, było zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym 

w instytucjach, takich jak domy pomocy społecznej czy placówki opiekuńczo – 

wychowawcze. 

 

Przekazanie laptopów podopiecznym przebywającym w rodzinnej  

i instytucjonalnej pieczy zastępczej 

 

Powiat Raciborski w 2020 roku przystąpił do realizowanego przez Wojewodę 

Śląskiego projektu pt. :„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie 

epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój lata 2014 – 2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych  

w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz 

wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

W ramach realizacji projektu dzieci przebywające w rodzinnej i instytucjonalnej 

pieczy zastępczej z terenu powiatu raciborskiego otrzymały 154 laptopy wraz  

z oprogramowaniem MS Office, 7 projektorów multimedialnych oraz 5 tablic 

interaktywnych, jak również środki ochrony osobistej. Powiat Raciborski w celu do poprawy 

możliwości uczestnictwa w zajęciach szkolnych w okresie trwającej epidemii COVID-19 

zakupił sprzęt na kwotę 450.088,98 zł. 
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„Paczka Mikołajkowa dla wychowanków Placówek Opiekuńczo – 

Wychowawczych” 

 

Już od ubiegłego roku Zarząd oraz Rada Powiatu Raciborskiego 6 grudnia nie 

zapominają o najmłodszych. Dzięki wsparciu oraz zaangażowaniu Starosty, Zarządu, Rady 

Powiatu Raciborskiego, pracowników tut. Starostwa oraz lokalnych sponsorów udało się  

w tym szczególnym dniu wywołać uśmiech na twarzach około 90 wychowanków 

powiatowych placówek opiekuńczo –wychowawczych w Raciborzu, Cyprzanowie, 

Samborowicach, Kuźni Raciborskiej, Nędzy oraz Pogrzebieniu. Wspólne działania w tym 

wyjątkowym dniu pozwoliły wnieść w życie Naszych podopiecznych odrobinę ciepła 

i radości. 
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Wsparcie Domu Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ” w Raciborzu, 

Domu Pomocy Społecznej „Dom św. Notburgi” w Raciborzu  oraz Dom 

Pomocy Społecznej "Różany Pałac" w Krzyżanowicach 

 

Powiat Raciborski pozyskał na współrealizację projektu: 

1. „Śląskie KADRY DPS vs. COVID-19” środki finansowe w kwocie 614.294,36 zł. 

Celem projektu jest bezpośrednie wsparcie realizacji usług w domach opieki 

społecznej. Działania zaplanowane w projekcie mają na celu ochronę zdrowia i życia 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób pracujących w DPS, tj. osób 

zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.  Projekt jest współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznej w ramach programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym – tryb nadzwyczajny, realizowany natomiast przez 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. 

2. „Śląskie Pomaga” kwotę 83.000,00 zł dla raciborskiego Domu Pomocy Społecznej 

„Złota Jesień na zakup środków ochrony indywidualnej oraz doposażenie w sprzęt 

niezbędny do walki z chorobą COVID-19.  

3. Od początku pandemii Powiat Raciborski na bieżąco zabezpieczał pracowników oraz 

mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w niezbędne środki ochrony osobistej  oraz  
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monitorował sytuację związaną z potencjalnym zagrożeniem zakażenia 

koronawirusem jego mieszkańców znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka 

zachorowania. 

4. Raciborskie Domy Pomocy Społecznej oraz DPS w Krzyżanowicach otrzymały testy 

antygenowe Panbio (firmy Abbott) oraz pulsoksymetry. Wyposażenie i sprzęt do 

walki z COVID–19 zostały przekazane przez Wydział Rodzinny i Polityki Społecznej 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
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Samochód dla Stowarzyszenie na rzecz wspierania osób 

niepełnosprawnych „DOM” w Raciborzu 

 

Powiat Raciborski w ramach dofinansowywanego przez PFRON „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” pozyskał środki finansowe na 

realizację przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „DOM”  

w Raciborzu projektu pn. „Razem łamiemy bariery”. 

Otrzymane środki pozwoliły na zakup dziewięcioosobowego mikrobusu marki 

Volkswagen Caravelle, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,   

w tym 1 osoby na wózku. 

 

 

 

 

Samochód dla świetlicy środowiskowej „Nadzieja” w Raciborzu 

 

Samochód został zakupiony z środków pozyskanych przez Powiat Raciborski  

w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)”. W przeprowadzonym przez powiat 

naborze o udzielenie dofinansowania wpłynął wniosek Caritas Diecezji Opolskiej na rzecz  

Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” w Raciborzu. 

W prezentacji i przekazaniu samochód marki Renault o wartości ponad 100.000,00 zł 

uczestniczyli przedstawiciele Caritasu i Powiatu Raciborskiego.  
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VIII. INWESTYCJE I PROJEKTY 

VIII.1. Inwestycje drogowe 

 

  Inwestycje drogowe Powiatu Raciborskiego stworzyły możliwości istotnej poprawy 

funkcjonalnych powiązań głównych dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi i krajowymi 

oraz drogami gminnymi.  

Na realizację inwestycji i remontów kapitalnych na drogach niezbędne było 

pozyskanie środków zewnętrznych, a środki Powiatu Raciborskiego stanowiły jedynie część 

udziału własnego. Drugą część tego udziału pokrywały gminy, na terenie których znajdują się 

realizowane odcinki dróg oraz EKO – OKNA S.A. 

Powiat Raciborski w 2020 roku realizował lub rozpoczął inwestycje drogowe na prawie 

38 mln zł. 

 

1. Inwestycje finansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

 

 

 Fundusz Dróg Samorządowych powstał 1 stycznia 2019 roku. Środki przekazywane są 

m.in. na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i gminnych. 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie wniosku o dofinansowanie u wojewody  

i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych. Wsparcie to także dotyczy budowy nowych mostów 

i wiaduktów.  
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Wysokość dofinansowania jakie otrzymał Powiat Raciborski z tego funduszu wynosi 

55-60% tzw. kosztów kwalifikowanych, głównie prac w pasie drogowym.  

Zaangażowane środki z Funduszu Dróg Samorządowych wynoszą 10.309.052,58 zł. 

Od grudnia 2019 roku do lipca 2020 roku Powiat Raciborski realizował dwa duże zadania na 

drogach powiatowych w gminie Kuźnia Raciborska na kwotę przeszło 4,8 mln złotych. Tymi 

zadaniami były: 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3509S w  Turzu 

Zadanie to polegało na przebudowie odcinka drogi - ul. Raciborskiej o długości 856 mb od 

zatoki autobusowej do wału przed mostem na rzece Rudzie. 

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła: 2.759.149,17 zł, w tym: 

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to 1.635.167,48 zł, 

- środki Powiatu Raciborskiego to 51.990,85 zł, 

- dotacja Gminy Kuźnia Raciborska to 561.990,84 zł. 

 

Stan „przed realizacją”    Stan ”w trakcie realizacji” 

 

Stan „po realizacji” 
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Przebudowa dróg powiatowych nr 3509S i 3534S Turze – Budziska 

Zadanie to polegało na przebudowie dwóch odcinków dróg powiatowych, prowadzących 

przez teren niezabudowany, o łącznej długości 970 m. Pierwszy z nich o długości 298 mb 

zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej 3509S przed miejscowością Turze. Drugi 

o długości 672 m obejmuje drogę powiatową nr 3534S od skrzyżowania z DP 3509S do 

terenu cieku wodnego przed miejscowością Budziska. 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 2.045.520,66 zł, w tym: 

1. dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to 1.227.312,39 zł, 

2. środki Powiatu Raciborskiego to 409.104,14 zł, 

3. dotacja Gminy Kuźnia Raciborska to 409.104,13 zł. 

 

Stan „przed realizacją”   Stan ”w trakcie realizacji” 

 

Stan „po realizacji” 
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Przebudowa i rozbudowa odcinków drogi powiatowej  

nr 3504S w Kornicach 

 

Przy partycypacji w kosztach przedsiębiorstwa Eko-Okna S.A. realizuje się dwa odcinki drogi 

powiatowej nr 3504 S w Kornicach o łącznej długości 773 mb.   

Całkowita wartość tej inwestycji wynosi 7.922.182,00 zł, w tym: 

1. dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to 4.242.427,20 zł, 

2. środki EKO-OKNA S.A. w Kornicach to 3.643.476,80 zł, 

3. środki Powiatu Raciborskiego to 36.278,00 zł.  

 

Stan „przed realizacją”          Stan ”w trakcie realizacji” 

 

Stan „po realizacji” 

 

 

Remont drogi powiatowej 3516S ul. Głównej i Raciborskiej  oraz 

przebudowa drogi powiatowej 3517S ul. Dworcowej w Tworkowie 

 

Remont drogi powiatowej nr 3516S ul. Głównej i ul. Raciborskiej pomiędzy skrzyżowaniami  

z DK 45 w Tworkowie o długości 1 800 m został już wykonany. 
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W ramach przebudowy ul. Dworcowej zostanie wymieniona cała konstrukcja jezdni na 

odcinku o długości 560 mb od ul. Zamkowej do skrzyżowania z drogą gminną i nawierzchnia 

bitumiczna na dalszym odcinku o długości 590 mb do terenu przejazdu kolejowego. 

Całkowity koszt tego zadania to 3.374.839,56 zł, w tym: 

1. dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych  to 1.856.161,76 zł, 

2.  środki Powiatu Raciborskiego  to  759.338,90 zł,  

3. dotacja z Gminy Krzyżanowice to 759.338,90 zł. 

 

Stan „przed realizacją”                               Stan „po realizacji” 

 

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Ofiar Oświęcimskich  

w Górkach Śląskich 

 

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Ofiar Oświęcimskich na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919 o długości 

930 mb. 

Całkowity koszt tego zadania to 2.473.407,00 zł, w tym: 

1.  dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych  to 1.347.983,75 zł,  

2. środki Powiatu Raciborskiego to  562.711,63 zł,  

3. dotacja z Gminy Nędza to  562.711,62 zł. 
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Stan „przed realizacją”   Stan „w trakcie realizacji” 

 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli – odcinek  

ul. Głównej 

 

Zadanie obejmuje przebudowę  odcinka drogi powiatowej o długości 958 mb, od cieku 

wodnego Żabnica w kierunku  Miasta Racibórz do rejonu budynków przy ul. Głównej 123 

i 126 w Kobyli. 

Wstępny koszt przebudowy drogi w Kobyli wynosi 3.531.363 zł, w tym planowane środki 

pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych to 55% z w/w kwoty, co przekłada się na 

dofinansowanie w wysokości 1.942.249 zł.  

Pozostałe koszty w wysokości 1 589.114 zł zostaną sfinansowane po połowie przez Powiat 

i Gminę Kornowac. 

Na przełomie I i II kwartału planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu 

wyłonienia Wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2021 rok. 

 

Stan „przed realizacją” 
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Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od ul. Doktora 

Rostka do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic 

 

Inwestycja w Borucinie będzie prowadzona od skrzyżowania z ul. Doktora Rostka do końca 

obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic, na długości 600 m. 

Wstępny koszt przebudowy drogi powiatowej w Borucinie wynosi 1.798.464 zł, w tym 

planowane środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych to 55% z w/w kwoty, 

co przekłada się na dofinansowanie w wysokości 989.155  zł.  

Pozostałe koszty w wysokości 809.309 zł zostaną sfinansowane po połowie przez Powiat 

i Gminę Krzanowice. 

Na przełomie I i II kwartału planuje się przeprowadzić postępowanie przetargowe w celu 

wyłonienia Wykonawcy. Planowany termin zakończenia zadania to październik 2021 roku.  

            Stan „przed realizacją”  

 

 

3. Inwestycje finansowane ze środków unijnych 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3532S ulic Rakowca, Głównej  

i Wiejskiej w Rudyszwałdzie 

 

W  2018 roku pojawiła się możliwość pozyskania środków unijnych  dla budowy oraz 

przebudowy dróg w Rudyszwałdzie, które zapewniają bezpośrednie połączenie z przejściem 

granicznym z Republiką Czeską. 
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Pozyskana kwota dofinansowania została przeznaczona na przebudowę ulic Głównej, 

Wiejskiej i Rakowiec o łącznej długości 3 353 mb od skrzyżowania ul. Wiejskiej 

z ul. Zabełkowską (DK45), do skrzyżowania ul. Rakowiec z ul. Wojsk Ochrony Pogranicza. 

Projekt został zrealizowany przy udziale środków unijnych i budżetu państwa w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 

Oś priorytetowa VI Transport, Działania 6.1 Drogi wojewódzkie powiatowe i gminne – 

Typ 2 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych.  

Całkowita wartość tej inwestycji wyniosła 4.266.276,13 zł w tym: 

1. dofinansowanie ze środków unijnych to: 2.170.368,35 zł,  

2. dofinansowanie ze środków budżetu państwa to: 668.861,36 zł,  

3. środki Powiatu Raciborskiego to: 703.575,38 zł,  

4. dotacja Gminy Krzyżanowice to: 723.471,04 zł. 

 

Stan „przed realizacją”       Stan „po realizacji” 

 

Stan „po realizacji” 
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4. Inwestycje dofinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego 

na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 

 

Z dochodów jakie uzyskuje Województwo Śląskie na podstawie ustawy o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych, jest możliwość uzyskania dofinasowania m.in. do budowy  

i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania do  

1 kilometra budowy i modernizacji dróg dojazdowych jest zależna od technologii, wynosi 

maksymalnie 250 000 zł/km  przy wykonaniu podbudowy z nawierzchnią bitumiczną.   

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3519S w  Czerwięcicach 

Zadanie to polegało na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3519S o długości 445 mb, 

tj. od rejonu ostatnich zabudowań w Czerwięcicach do skrzyżowania z drogą w kierunku na 

Ligotę Książęcą. 

Wartość zadania wyniosła 142.680,00 zł w tym : 

1. dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego wyniosło 83.394,00 zł, 

2. z budżetu Powiatu Raciborskiego wydatkowano kwotę: 29.643,00 zł, 

3. dotacja Gminy Rudnik wynosiła: 29.643,00 zł. 

 

Stan „przed realizacją”        Stan „po realizacji” 

 

 

W 2020 roku prowadzono uzgodnienia z przedstawicielami gmin w celu realizacji 

kolejnych dwóch zadań ze środków budżetu Województwa Śląskiego przeznaczonych na 

budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
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W dniu 29 stycznia 2021 roku złożono wnioski o dofinansowanie do Zarządu 

Województwa Śląskiego dla poniższych zadań:    

 

Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako 

dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie 

geodezyjnym Gamów 

 

Zadanie dotyczy przebudowy dwóch odcinków drogi o łącznej długości 750 mb: 

1. o długości  420 mb, od skrzyżowania z drogą gminną do wsi Sławienko do granicy  

z gminą Pietrowice Wielkie,  

2.  o długości 330 mb poza terenem pod zabudową za budynkiem Straży Pożarnej  

w Gamowie do skrzyżowania na Krowiarki. 

3. wstępnie szacowany koszt inwestycji to 350.000,00 zł w tym: 

4.  dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego: 130.000,00 zł, 

5. środki Powiatu Raciborskiego: 110.000,00 zł, 

6.  dotacja Gminy Rudnik: 110.000,00 zł. 

 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej 

jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, 

sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki 

 

Zakres przebudowy dotyczy odcinka ul. Folwarcznej o długości ok. 900 mb, za obszar byłego 

folwarku Turmasy. 

Wstępnie szacowany koszt inwestycji  to 425.000,00 zł w tym: 

1. dofinansowanie ze środków budżetu województwa śląskiego  225.000,00 zł, 

2. środki Powiatu Raciborskiego: 100.000,00 zł, 

3. dotacja Gminy Pietrowice Wielkie: 100.000,00 zł. 
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5. Zadania inwestycyjne wykonywane przy współfinansowaniu gmin 

 

Na drogach powiatowych realizowane są zadania na podstawie umów o pomocy 

finansowej z gminami, które dotyczą głównie wykonania chodników, odwodnienia czy 

nakładki bitumicznej. Zadania te są finansowane przez Gminy i Powiat. 

 

Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu 

– etap IV 

 

W ramach zadania przebudowano ciąg pieszy ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu o długości 

115,50 mb,  na odcinku od skrzyżowania z ul. Glinianą do rejonu skrzyżowania z ulicą 

Pogwizdowską. 

Wartość zadania wyniosła 99.618,02 zł w tym : 

1.  środki Powiatu Raciborskiego to 49.809,01 zł, 

2.  dotacja z Miasta Racibórz to 49.809,01 zł. 

 

Stan ”przed realizacją”                         Stan „po realizacji” 

 

 

Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3509S w miejscowości 

Siedliska 

 

W ramach zadania przebudowano ciąg pieszy ul. Gliwickiej w miejscowości Siedliska 

o długości 120,50 mb, na odcinku od zjazdu za działką zabudowaną budynkiem oznaczonym 

nr 31 do zjazdu na zabudowaną działkę nr 254/1. 
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Wartość zadania wyniosła 58.895,70 zł w tym: 

1. środki Powiatu Raciborskiego to 21.396,81 zł, 

2. dotacja z Gminy Kuźnia Raciborska to 37.498,89 zł. 

 

Stan „po realizacji” 

 

 

Remont odcinka ciągu pieszego przy DP 3543S w miejscowości Pogrzebień 

 

W ramach zadania wykonano naprawę elementów ciągu pieszego na odcinku  

ul. Brzezkiej  w miejscowości Pogrzebień o długości 137,5 mb od rejonu skrzyżowania  

z ul. Nową do zjazdu na działkę zabudowaną budynkiem oznaczonym nr 4a. 

Wartość zadania wyniosła 73.832,01 zł i została sfinansowana z budżetu Powiatu 

Raciborskiego. Prace realizowano równolegle z robotami dotyczącymi budowy kanalizacji 

sanitarnej, których inwestorem jest Gmina Kornowac. Po stronie Gminy jest wykonanie 

nowej nawierzchni bitumicznej jezdni wzdłuż wyremontowanego ciągu pieszego.  

     Stan „po realizacji”  

 

 



    

                                   
86 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2020 

6. Inwestycja finansowana ze środków Województwa Śląskiego na drogach 

wojewódzkich 

 

Od 2019 roku Powiat Raciborski podjął trud realizacji zadań remontowych przy 

drogach wojewódzkich w ramach zawartego porozumienia z Województwem Śląskim, 

dotyczącego zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. 

W 2020 roku Powiat na wykonanie poniższego zadania otrzymał dodatkowe środki 

finansowe  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

 

Remont DW 421 od granicy z województwem opolskim w km 14+457  

w kierunku m. Sławików 

 

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni odcinka drogi wojewódzkiej 

nr 421  o długości 1.010 mb. 

Całkowity koszt tego zadania wyniósł 429.238,39 zł.   

     

Stan „po realizacji” 
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7. Inne zadania rozpoczęte w 2020 roku i kontynuowane w 2021 roku 

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3506S na odcinku ul. Samborowickiej  

o dł. 3 850 mb oraz remont odcinka tej drogi ul. Długiej o dł. 255 mb 

 

Zadanie to polega na remoncie odcinka  dł. 255 mb – od DW 917  do skrzyżowania  

ul. Długiej z ul. Samborowicką oraz przebudowie  odcinka o dł. 3.850 mb – od tego  

skrzyżowania  do  DW 916. Łączna długość dróg to 4.105 m. 

W 2020 roku opracowano dokumentację projektową za kwotę 54.120,00 zł.  

Dokumentacja ta została zapłacona ze środków: 

1. Powiatu Raciborskiego w wysokości 21.156,00 zł  (w 2019 roku Powiat poniósł 

koszty dotyczące opracowania map do celów projektowych dla  tego zadania  

w wysokości 11.808,00 zł), 

2.  Gminy Krzanowice w wysokości 32.964,00 zł.  

Zadanie  ujęto w złożonym w 2020 roku wniosku o środki z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19. Równocześnie planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania ze 

środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2022 rok. Realizacja jest uzależniona od 

terminu uzyskania dofinansowania. 

 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową 

nr 45 w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa 

drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 

3511S (dł. 6 555 mb) 

 

W 2020 roku opracowano projekt koncepcyjny dla odcinka DP 3511S Krzyżanowice - 

granica państwa o długości dł. 4.255 mb za kwotę 14.900,00 zł. Z kolei odcinek drogi 

powiatowej nr 3507S posiada długość 2.300 mb.    

W 2021 roku już zlecono opracowanie map do celów projektowych za kwotę 

19.500,00 zł, termin realizacji to 31 marzec 2021 rok. Następnie planuje się opracowanie 

dokumentacji projektowej. Zadanie  ujęto w złożonym w 2020 roku wniosku o środki  

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
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Przebudowano / wyremontowano 7.540 m dróg na terenie powiatu 

raciborskiego, w tym: 

1. powiatowych – 6.530 m  

2. wojewódzkich – 1.010 m  

Ilość przebudowanych / wykonanych chodników – 2.836,80 m  

Ilość dróg powiatowych w trakcie przebudowy – 2.853 m  

 

VIII.1. Pozostałe inwestycje i projekty 

 

Scalanie gruntów na obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie 

Pietrowice Wielkie 

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, od marca 

2017 roku była realizowana przez Powiat Raciborski operacja pn. „Scalanie gruntów na 

obrębach Amandów i Krowiarki w Gminie Pietrowice Wielkie”.  

W pierwszej kolejności zrealizowano prace geodezyjne. Następnie w 2020 roku w zakresie 

zagospodarowania poscaleniowego  na obrębach Amandów i Krowiarki wykonano roboty 

drogowe oraz roboty związane z odwodnieniem.  

W zakresie robot drogowych wykonano: 

1. przebudowę i utwardzenie dróg szerokości 4,0 m na długości 19,06 km,  

(z uwzględnieniem robót na istniejących przepustach),  

2.  połączenia z drogami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi o łącznej długości  

81 m,  

3. konserwację nawierzchni drogi na długości 52 m.   

Z kolei w zakresie odwodnienia wykonano odtworzenie i odmulenie rowów na długości 

1.812 km  z uwzględnieniem oczyszczenia przepustów i przełożeniu rurociągów drenarskich 

na długości 350 m. Całkowita wartość projektu wynosi 11.084.525,80 zł, natomiast koszt 

w/w robót drogowychi dot. odwodnienia wyniosła 6.309.852,62  zł, w tym: 

1. dofinansowanie ze środków unijnych wynosiło 63,63% kosztów tj. 4.014.959,22 zł,  

2. dofinansowanie ze środków budżetu państwa  to 36,37% kosztów tj. 2.294.893,40 zł 
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Stan „przed realizacją”        Stan „przed realizacją” 

 

Stan „po realizacji”          Stan „po realizacji” 
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„Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły CKZiU nr 1  

w Raciborzu” 

Dla przedmiotowego zadania złożono wniosek do dofinansowania w ramach Osi 

Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 

niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii  

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna  

i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Zachodni. 

Projekt przewiduje: 

1. dla budynku przy ul. Wileńskiej 8 (gastronomik): 

a. termomodernizację budynku poprzez ocieplenie przegród wewnętrznych (stropu nad 

III piętrem od poddasza) i wymianę stolarki okiennej oraz częściową wymianę 

stolarki drzwiowej, 

b. modernizację istniejącego oświetlenia w budynku poprzez wymianę opraw 

oświetleniowych na oprawy LED, 

c.  montaż paneli fotowoltaicznych z dostosowaniem instalacji odgromowej, 

d. wzmocnienia istniejących krokwi drewnianych konstrukcji dachu, 

Przewidywany koszt zadania: 1.364.183,32 zł, w tym: 

       - środki unijne 1.002.122,76 zł,  

       - środki „Premii rewitalizacyjnej” to: 117.896,79 zł, 

       - środki własne powiatu: 244.163,77 zł. 

 

„Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych autobusów 

komunikacji publicznej w powiecie raciborskim” 

 

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 4.5.2 

„Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu 

Zachodniego”. 

W ramach inwestycji wymieniono 10 zużytych i niespełniających norm w zakresie 

emisji spalin i hałasu autobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodłogowych 

pojazdów, które spełniają normę EURO 6 w zakresie emisji spalin i hałasu.  
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W lipcu 2020 roku firma ABP BUS & COACH Sp. z o.o. S. k. ze Słupska dostarczyła 

6 autobusów marki IVECO Crossway LE, Line 12. 

Łączna wartość zakupu 6 sztuk nowych autobusów wyniosła 4.605.000,00 zł, z czego 

dofinansowanie ze środków EFRR wyniosło 3.570.000 zł. 
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Bezpłatna komunikacja powiatowo – gminna dla osób  

powyżej 70 roku życia  

 

Powiat Raciborski jako organizator powiatowo-gminnego publicznego transportu 

zbiorowego nieustannie dokłada starań, aby podróżowanie środkami komunikacji zbiorowej 

było jak najdogodniejszym sposobem podróżowania dla wszystkich pasażerów.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił szczególną uwagę na udogodnienia dla osób 

starszych dlatego też po uzgodnieniu z włodarzami Gmin: Kornowac, Kuźnia Raciborska, 

Krzanowice, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz i Rudnik wprowadził  

z dniem 1 września 2020 roku bezpłatną komunikację dla seniorów. 

Prawo do niej przysługuje mieszkańcom gmin powiatu raciborskiego, którzy 

ukończyli 70 lat. Aby potwierdzić uprawnienie do bezpłatnego przejazdu, wystarczy okazać 

kierowcy dokument ze zdjęciem potwierdzający wiek. 

Ulga ta jest ważnym przedsięwzięciem w działaniach na rzecz osób starszych, dla 

których nieraz jedynym środkiem transportu pozostaje autobus. 
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„Wykonania przejścia z budynku słodowni do budynku browaru na 

Zamku Piastowskim w Raciborzu” 

 

Zakres dotyczył głównie przebudowy ścian przy schodach zewnętrznych z dziedzińca 

zamkowego do budynku słodowni, rozebranie fragmentu ściany pomiędzy budynkiem 

słodowni, a budynkiem browaru, uzupełnienie wykończenia posadzki i ścian w wiatrołapie 

oraz w przejściu i zabudowa drzwi zewnętrznych zabezpieczających przejście do browaru. 

Koszt zadania: 50.020,40 zł sfinansowany ze środków Powiatu Raciborskiego. 
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„Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu" 

 

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 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia 

a Szpitalem Rejonowym im dr. Józefa Rostka w Raciborzu.  

W 2019 roku Szpital Rejonowy w Raciborzu wybrał Inwestora Zastępczego których 

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

również zamówienie publiczne na wybór wykonawcy robót budowlanych. 

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 11 marca 2020 roku na realizację robót 

budowlanych na zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu utworzenia 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka 

w Raciborzu”, zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budowlane DOMBUD S.A  ul. Drzymały 

15, 40-059 Katowice za kwotę 4.729.128,12 zł brutto. 

 

„Modernizacja infrastruktury dostarczania tlenu -roboty budowlane, 

Wykonanie instalacji, Obsługa inwestorska” 

 

Dofinansowanie ze środków  budżetu państwa. 

Projekt polegał na montażu drugiego zbiornika na ciekły tlen, nowej stacji redukcyjnej tlenu  

i połączeniu nowej instalacji z już istniejącą.  

Wartość całkowita projektu: 762.334,00 zł. 
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Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 684.732,00 zł. 

 

 

 

„Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych  

w związku z COVID-19”. 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa. Modernizacja dotyczy oddziału zakaźnego. 

Wartość całkowita projektu: 1.633.440,00 zł. 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 1.633.440,00 zł. 

 

„Wsparcie podmiotów leczniczych z terenu województwa śląskiego  

w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19. - RPO WSL 2014-

2020 dla Szpitala Rejonowego im dr Józefa Rostka w Raciborzu” 

 

Dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO 

WSL 2014-2020. Projekt ma na celu wsparcie finansowe szpitali w tym jednoimiennych 
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w celu dokonania zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażenia oraz adaptacji pomieszczeń 

w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa śląskiego. 

Zakup sprzętu medycznego, wyposażenia oddziałów szpitalnych, zakup ambulansów, sprzętu 

komputerowego, budowa oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury szpitalnej. Zakup 

urządzeń do dezynfekcji i środków dezynfekujących.  

Wartość całkowita projektu: 9.352.000,00 zł. 

Dofinansowanie ze środków UE – 7.949.200,00 zł. 

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 935.200,00 zł. 
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                        XII. PROMOCJA, KULTURA I SPORT 

  

Konsekwencją ograniczeń wprowadzonych przez rząd w marcu 2020 roku było 

odwołanie wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Całe środowisko sportowe i kulturalne zostało wystawione na trudną próbę w wyniku 

zamrożenia życia społecznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa 

wywołującego chorobę COVID-19. Z dnia na dzień wystąpiły okoliczności uniemożliwiające 

realizowanie działań w zakresie kultury i sportu.  

 

Wykaz działań związanych z promocją Powiatu Raciborskiego  

w roku 2020 

1. Produkcja i emisja 12 programów o charakterze informacyjno-promocyjnym z zakresu 

działalności samorządu powiatu raciborskiego realizowane przez Raciborską 

Telewizję Kablową oraz na portalu internetowym naszraciborz.pl. 

2. Realizacja 12 radiowych audycji- serwisów o charakterze informacyjno-promocyjnym 

z zakresu działalności samorządu powiatu raciborskiego realizowane przez Radio 

Vanessa. 

3. Wydruk kartek świątecznych, opracowanie i emisja życzeń w lokalnej prasie 

(Wielkanoc, Boże Narodzenie). 

4. Wykonanie i emisja filmowego spotu o charakterze edukacyjno-informacyjno-

promocyjnym dot. ograniczenia skutków koronawirusa w powiecie raciborskim. 

5. Wykonanie i emisja filmu instruktażowego dot. możliwości załatwienia spraw w tut. 

Starostwie Powiatowym, przeznaczonego dla osób głuchoniemych oraz posiadających 

innego rodzaju ograniczenia. 

6. Opracowanie i produkcja filmów o charakterze promocyjno-reklamowo-edukacyjnym 

przedstawiających powiat raciborski w dwóch odsłonach (krótki film – promujący 

powiat pod kątem kulturalnym i sportowym, długi promujący –edukacyjny 

przedstawiający historię, tradycje, zabytki oraz przyrodę powiatu raciborskiego. 

7. Udział w targach turystycznych MTT, które odbyły się we Wrocławiu w dniach 

28 lutego -1 marca 2020 roku. 

8. Produkcja oraz emisja pamiątkowego Banknotu 0 Euro z wizerunkiem Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu. 
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9. Opracowanie i publikacja reklamy kaplicy św. Tomasza Becketa Zamku 

Piastowskiego w Raciborzu –artykuł o charakterze promocyjnym w dodatku 

specjalnym „Eksperci Branży Ślubnej”. 

10. Wydruk 350 szt. kalendarzy trójdzielnych przeznaczonych na cele promocyjne. 

 Reklama w formie artykułu w dodatku specjalnym jak również na tronie głównej 

portalu nowiny.pl i udział w projekcie „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty. 

Projekt miał na celu wsparcie realizacji społecznie pożytecznych działań oraz budowanie 

wizerunku Powiatu przykładającego wagę do życia społeczności lokalnej w szczególności  

w czasie panującej pandemii. Reklama w formie artykułu w dodatku specjalnym jak również 

na stronie głównej portalu nowiny.pl. 

              

Promocja poprzez kulturę 

Co roku samorząd powiatowy pomaga w realizacji i wspiera finansowo organizację ponad 

40 przedsięwzięć kulturalnych odbywających się na jego terenie. Wiele z nich z uwagi na 

swoją wieloletnią historię ma zapewnione stałe miejsce w kalendarzu imprez kulturalnych 

pod patronatem Starosty Raciborskiego zaplanowanym na dany rok budżetowy. Samorząd 

dofinansował realizację 7 imprez wpisanych do kalendarza imprez kulturalnych do realizacji 

na 2020 rok, na łączną kwotę 17.477,19 zł.   

Ponadto w w/w okresie Starosta Raciborski objął honorowym patronatem 36 przedsięwzięć 

kulturalnych. Niestety większość z nich nie odbyła się ze względu na sytuację 

epidemiologiczną w kraju i narzucone ograniczenia w organizacji wydarzeń kulturalnych.  

Poniżej został przedstawiony wykaz przedsięwzięć zrealizowanych przy udziale środków 

finansowych budżetu powiatu w 2020 roku, wpisanych do kalendarz imprez kulturalnych: 

1. 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 3 stycznia 2020 roku, 
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2. Spotkanie Noworoczne starosty i prezydenta – 12 stycznia 2020 roku, 

3. 23. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego w Raciborzu – 6 czerwca 2020 roku, 

4. Piknik na Grodzie – 21-23 sierpnia 2020 roku, 

5. 11.Ogólnopolskie Mistrzostwa Raciborza w Scrabble 2020. Mistrzostwa Regionów – 

Południe – 22-23 sierpnia 2020 roku, 

6. Obchody dnia św. Huberta HUBERTUS 2020 – 28 listopada 2020 roku, 

7. Świątecznego Koncertu Kolęd w wykonaniu solistów i Raciborskiej Orkiestry Dętej 

„Plania” pod dyrekcją Władysława Mołdrzyka w ramach Projektu pn.: "Wielkie 

koncerty w małych miastach" – 27 grudnia 2020 roku. 

 

 

Niewielka liczba dofinansowanych przedsięwzięć ma związek z zaistniałą sytuację 

epidemiologiczną i rezygnacją z organizacji lub przesunięcie terminów wielu wydarzeń  

o charakterze kulturalnym. 

Co roku Powiat Raciborski udziela dotacji na powierzenie Miejskiej i Powiatowej Bibliotece 

Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zadań biblioteki powiatowej. W 2020 roku na 

ten cel zabezpieczono i przekazano kwotę 50.000,00 zł. 
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 W dniach 14-16 sierpnia 2020 roku delegacja Powiatu Raciborskiego odwiedziła 

partnerski powiat Märkischer Kreis w Niemczech. W delegacji uczestniczył Starosta 

Grzegorz Swoboda oraz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Raciborskiego Władysław 

Gumieniak. 

 Na miejscu członkowie delegacji spotkali się z włodarzem partnerskiego Powiatu 

Elbe-Elster Starostą Christianem Jaschinskim, aby we wspólnym gronie pożegnać Starostę 

Powiatu Märkischer Thomasa Gemke, który udał się na zasłużoną emeryturę. 

 

 

Promocja poprzez sport 

Co roku samorząd powiatowy pomaga w realizacji i wspiera finansowo organizację 

ponad 60 przedsięwzięć sportowych odbywających się na jego terenie. Samorząd 

dofinansował realizację 25 imprez wpisanych do kalendarza imprez sportowych do realizacji 

na 2020 rok, na łączną kwotę 37.359,08 zł.   
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  Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych przy udziale środków finansowych budżetu 

powiatu w 2020 roku, wpisanych do kalendarz imprez sportowych kulturalnych przedstawia 

poniższe zestawienie: 

1. Finały powiatowe rozgrywek szkół ponadgimnazjalnych w grach zespołowych, 

2. Puchar Polski Seniorów w zapasach w stylu klasycznym – Memoriał im. Wiesława 

Hanczarka w Raciborzu, 

3. Turniej Finałowy Powiatowej Ligi Piłki Nożnej Młodzików, 

4. 15. Zawody Wędkarskie o Puchar Starosty Raciborskiego, 

5. 19. Turniej Tenisowy o Puchar Starosty Raciborskiego, 

6. Zawody Wędkarskie Odra 2020, 

7. 1. Mistrzostwa Powiatu Raciborskiego 1vs1 w piłce nożnej chłopców, 

8. 3. Turniej Piłki Nożnej Chłopców U – 8 im. Huberta Kostki, 

9. Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu klasycznym, 

10. VII Turniej Piłki Nożnej im. Zbigniewa Oszka, 

11. Mistrzostwa Raciborza Weteranów 55+ w wędkarstwie spławikowym, 

12. 4. Memoriał im. Grzegorza Pieronkiewicza w zapasach w stylu klasycznym, 

13. Halowe Mistrzostwa Raciborza i Powiatu Raciborskiego w lekkiej atletyce, 

14. 1. Międzynarodowe Zawody Moondioringu, 

15. Cykl Turniejów Piłkarskich Christmas Cup, 

16. 15. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Raciborskiego, 

17. 3. Turniej Ślązak Cup U – 8 w Raciborzu, 

18. 19. Turniej Finałowy 1. ligi halowej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej pod patronatem 

Starosty Raciborskiego, 

19. Turniej Piłkarski Tworków Cup Skrzatów i Żaków młodszych, 

20. 15. Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Starosty Raciborskiego, 

21. 13. Gala Raciborskiego Sportu, 

22. 5. Raciborski Bieg Bez Barier, 

23. Pływadło 2020, 

24. Mini Air Show, 

25. Mikołajkowy Turniej Piłkarski Tworków Cup. 
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Ponadto Powiat Raciborski przekazał nagrody finansowe dla osób fizycznych  

z terenu powiatu raciborskiego za osiągnięte wyniki sportowe. Nagrodzono 39 zawodników 

medalistów Mistrzostw Europy i Mistrzostw Polski  juniorów, młodzieżowców i seniorów, 

w następujących dyscyplinach sportowych: pływaniu, zapasach w stylu klasycznym, zapasach 

w stylu wolnym, zapasach kobiet, lekkiej atletyce i ju-jitsu. Nagrodzono również 8 trenerów 

ww. dyscyplin sportowych i 2 osoby działające na rzecz rozwoju sportu za sukcesy osiągnięte 

w 2020 roku.  
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Związek Powiatów Polskich chcąc promować zaangażowanie samorządów, od 2003 

roku  prowadzi Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów. Jest on oparty na zasadzie 

bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego  

i powiatowego i jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na 

bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok, po jego zamknięciu 

ogłaszane są wyniki, a następnie – z reguły przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ZPP – 

wszystkim laureatom wręczane są okolicznościowe dyplomy oraz nagrody. 

Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu 

terytorialnego. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP 

według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak:  

1. działania proinwestycyjne i prorozwojowe, 

2. rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki 

samorządu terytorialnego, 

3. rozwój społeczeństwa informacyjnego, 

4. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 

5. umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji, 

6. promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, 

7. promocja rozwiązań  z zakresu edukacji, kultury i sportu, 

8. wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej, 

9. promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, 

10. współpraca krajowa i międzynarodowa, 

11. działania promocyjne.           

Powiat Raciborski zajął 4 miejsce w kategorii powiatów 

do120 tysięcy  mieszkańców 

Ogólnopolski Ranking Gmin 

i Powiatów w 2020 roku 
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                                        PODSUMOWANIE                    

 

pozyskane środki zewnętrzne  

 

 
 

wartość wszystkich pozyskanych środków zewnętrznych 

w 2019-2020  
 

 
 

 

 inwestycje drogowe – 38 mln zł  
 

 projekty w szkołach - 14 mln zł    
 

 scalanie gruntów – 11 mln zł  
 

 inne inwestycje(Zamek, Szpital, PKS)–17,7 mln zł  
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                                       ZAKOŃCZENIE                    

  

 Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Raciborskiego  

za rok 2020. 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.  

 Ostatni rok był bardzo trudny dla całego kraju, społeczeństwa, a tym samym 

mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Zagrożenie epidemiczne i wprowadzane, zmieniające 

się rygory sanitarne wymuszały szybką reakcję oraz zmiany w planowanych aktywnościach 

dotyczących kształtowania wizerunku Powiatu Raciborskiego. Tradycyjne, bezpośrednie 

formy kontaktów międzyludzkich typu „face to face” z konieczności zostały ograniczone,  

a nawet wyeliminowane, natomiast znacznie wzrosło wykorzystywanie nowoczesnych 

narzędzi informatycznych.    

 Rok 2020 należy oceniać jako bardzo dobry pod względem poziomu realizowanych 

zadań oraz zrównoważonego rozwoju. Uzyskanie takich wyników było możliwe dzięki pracy 

Zarządu Powiatu Raciborskiego, Rady Powiatu Raciborskiego, pracowników 

samorządowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, placówek oświatowych, służb oraz 

podmiotów z sektora organizacji pozarządowych.  

 Składam serdeczne podziękowania członkom Zarządu, Radnym Powiatu 

Raciborskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego w Raciborzu, wszystkich jednostek 

organizacyjnych powiatu, służbom, inspekcjom i strażom, władzom jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innym instytucjom. Osiągnięcie wymiernych rezultatów działania w 2020 

roku było możliwe dzięki naszemu zaangażowaniu oraz bardzo dobrej współpracy. 

 Szczególne słowa podziękowania i uznania kieruję do wszystkich osób 

zaangażowanych w codzienną pracę na rzecz walki z pandemią COVID-19. 
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 Walka ta jest szczególnie trudnym wyzwaniem dla pracowników systemu ochrony 

zdrowia, opieki społecznej, służb mundurowych i pracowników samorządowych. Zapewniam, 

że dostrzegam działania tych osób i wyrażam ogromny szacunek dla ich pracy. 

 Nadmieniam, że Zarząd Powiatu Raciborskiego dołożył wszelkich starań, aby 

w 2020 roku zapewnić wysoką jakość usług publicznych oraz prawidłową realizację zadań 

służących zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności.  

 Roku 2020 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 stale  

w sposób strategiczny i przemyślany będziemy dążyć do realizacji wszystkich zaplanowanych 

inwestycji i zadań.  

 Zachęcam do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez tutejsze 

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

profilu na facebooku. 

 

                                                                                                              Starosta Raciborski 

                                                                                                              Grzegorz Swoboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Magdalena Kolorz  

Agnieszka Bartula 

Beata Sbeczka 


