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Szanowni Państwo, 

 

 przedstawiam Państwu Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021.  

 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 



    

                                   
3 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021 

                                            SPIS TREŚCI  

I. Informacje ogólne……….……………………..……………………………………………………………4 

    I.1. Ogólna charakterystyka Powiatu Raciborskiego…………..………………..…………………………...4 

    I.2. Finanse Powiatu………………………………………….…………………….………………………...6 

II. Działalność Rady Powiatu Raciborskiego w 2021 roku ………………………......................................12 

    II.1. Informacje ogólne……………………………………………………..………………………………..12 

    II.2. Realizacja uchwał Rady Powiatu………………………………………..……………………………...13 

III. Działalność Zarządu Powiatu Raciborskiego w 2021 roku …….…………….......................................14 

    III.1. Informacje ogólne……………………………………………………………………………………...14 

IV. Realizacja zadań powiatu oraz realizacja polityk, programów i strategii dotyczących tych zadań…16 

        IV.1. Edukacja publiczna……………………………………….……………………………………........16 

        IV.2. Promocja i ochrona zdrowia………………………………………………………............................28 

        IV.3. Pomoc społeczna…………………………………………………………………………..………...34 

        IV.4. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych.....………………………..………...42 

        IV.5. Nieodpłatna pomoc prawna……………….. ……………………………………….…….................43 

        IV.6. Komunikacja i transport ………………………………………………………………….………....44 

        IV.7. Geodezja i kartografia ………………………………………..………….……………….…….…...48 

        IV.8.Gospodarka nieruchomościami…………………………………………….…..………….………....49 

        IV.9. Ochrona środowiska i rolnictwo…………………………………………………………….……....50 

        IV.10. Bezpieczeństwo publiczne……………………………………………………………….…….…..53 

        IV.11. Kultura, promocja i turystyka………………………………………………………………….…..57 

        IV.12. Współpraca z zagranicą……………………………………………………………………….…...63 

        IV.13. Inwestycje i projekty………………………………………………………………………….…...66 

V. Charakterystyka wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych…………..………………..….89 

        V.1. Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu.……………………………………..……………….…....89 

        V.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu ………….………………………………..…………….…....96 

        V.3. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu…………………….…………………………...……………107 

VI. Podsumowanie……………………………………………..……………………….……………….……116 

 VII. Zakończenie………………………………………………………………………………….………….117 

 



    

                                   
4 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021 

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 106.466 mieszkańców (stan na dzień  

31 grudnia 2021 rok), co stanowi 2, 39 % ogółu mieszkańców województwa śląskiego.  
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Powiat Raciborski najlepszy w Polsce w rankingu 

Związku Powiatów Polskich za 2021 rok 

Powiat Raciborski zajął 1 miejsce w ogólnopolskim rankingu organizowanym przez 

Związek Powiatów Polskich za 2021 rok w kategorii powiatów od 60 tys. do 120 tys. 

mieszkańców. Zwycięstwo samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski 

Samorząd”. Dodatkowo powiat uzyskał specjalne wyróżnienie „Super Powiat 2021” 

potwierdzające największy procentowy udział realizacji kategorii rankingowych, co świadczy 

o kompleksowym i wielopłaszczyznowym działaniu samorządu. Powiat uzyskał wysoką 

punktację w większości kategorii. Od programów finansowanych ze środków zewnętrznych 

do elektronicznego obiegu dokumentów. Od środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych 

do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Od promocji aktywnego stylu życia, tras 

turystycznych do systemu informacji marketingowej. Przypomnijmy, że w roku 2020 Powiat 

Raciborski również wziął udział w rankingu i wówczas także znalazł się w gronie laureatów 

zajmując 4 miejsce. Tegoroczny sukces można zatem śmiało uznać za kolejny wielki progres 

i maksymalnie podniesioną poprzeczkę. 
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I.2. Finanse Powiatu 

 

 Podczas XXIV sesji Rady Powiatu Raciborskiego została przyjęta Uchwała 

Nr XXIV/195/2020 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu Powiatu Raciborskiego na 2021 rok. Dochody zaplanowano w wysokości 

138.512.684,19 zł, a wydatki w wysokości 142.095.442,19 zł. Po stronie przychodów 

zaplanowano kwotę 7.271.926,00 zł, a po stronie rozchodów 3.689.168,00 zł. 

 

Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu: 

1. dochody zrealizowały się w kwocie 174.967.879,52 zł (100% planu),  

2. wydatki zrealizowały się w kwocie 167.784.249,27 zł (94% planu), w tym wydatki 

inwestycyjne w kwocie 22.915.454,15 zł (90% planu), 

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

2021 roku wynosi 13.580.744,00 zł, 

 

I.2.1 Dochody i wydatki Powiatu 

 

 Rok 2021 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. 

Poniższy wykres obrazuje wykonanie dochodów i wydatków Powiatu Raciborskiego  

w latach 2019 - 2021.  

 

2019 2020 2021

dochody ogółem

wydatki ogółem
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180 000 000,00

174.967.879,52

167.784.249,27 

166.490.980,01 

150.474.980,90  

141.672.833,29 

139.519.377,46 

nadwyżka ✓2. 153.455,83 16.015.999,11 7.183.630,25
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Na podstawie powyższego wykresu można zaobserwować wzrost dochodów 

z poziomu prawie 142 mln zł w 2019 roku do prawie 175 mln zł w 2021 roku.  

Dochody Powiatu w 2021 roku kształtowały się następująco: 

1. bieżące: 157.679.551,22 zł, 

2. majątkowe: 17.288.328,30 zł. 

Na podstawie powyższych danych wynika, że dochody bieżące Powiatu wypracowano 

w 100%, dochody majątkowe wypracowano w 103%. Wykonanie dochodów majątkowych 

wynika w głównej mierze z przekazania w 2021 roku w całości środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania realizowane na przełomie lat 2021/2022. 

 

 

 

 Wydatki Powiatu w 2021 roku kształtowały się następująco: 

1. bieżące: 144.868.795,12 zł, 

2. majątkowe: 22.915.454,15 zł. 

Dochody własne -

Subwencja  

38,64%

Dochody własne -

jedn. org. i 

Starostwa

9,63%

Dochody własne -

podatek 

16,35%

Dotacje celowe z 

budżetu państwa, 

j.s.t., jedn. sektora. 

fin. pub.

17,09%

Środki unijne 

6,52%

Pozostałe śr. zewn. 

0,09%

Dotacje rządowe 

8,19%

Środki z 

porozumień z j.s.t  

3.39%

Dotacje z 

porozumień z 

admin. rząd. 

0,10%

Wykonanie dochodów według źródeł za 2021 rok 
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Wydatki wykonano na poziomie 94%. Realizacja wydatków majątkowych na poziomie 90% 

wynika z oszczędności po przetargach oraz kontynuacją i przesunięciem realizacji niektórych 

zadań inwestycyjnych na rok 2022. 

 

 

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 2021 roku nie były realizowane poprzez 

zwiększenie zadłużenia, ale głównie poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych.  

 Poniższy wykres przestawia kształtowanie wydatków inwestycyjnych Powiatu 

Raciborskiego w porównaniu do zadłużenia, które kształtuje się na bezpiecznym poziomie.   

 

 

 

Oświata

35,08%

Transport

19,87%%

Ochrona zdrowia, 

polityka społeczna 

16,07%

Wydatki rządowe

8,49%

Wydatki 

porozumienia 

3,53%

Porozumienie z 

administracją 

rządową 

0,11%

Obsługa długu

0,16%

Administracja

9,43%

Wydatki pozostałe

0,70%

Kultura, sport

0,74% Ochrona 

Środowiska

5,82%

Struktura wykonania wydatków za 2021 rok 
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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.  

 

Łącznie w latach 2020-2021 pozyskano środki zewnętrzne 

 

na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 

200 mln zł ✓ 

 

W pozabudżetowych środkach został ujęty Fundusz Pracy, środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki na realizację projektu „Głęboka 

modernizacja oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 

w budynku Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu” oraz środki na realizację 

zadania pn. „Przebudowa z rozbudową budynku szpitala w celu stworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr Józefa Rostka w Raciborzu”. 
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Powiat Raciborski w 2021 roku otrzymał środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 na inwestycje oraz wydatki bieżące. 

 

➢ inwestycje 

Przychody 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach  

 

 

3.975.278,30 

Dochody 

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych  

3.550.000,00 

Wpływy z pozostałych odsetek  2.951,63 

Razem przychody + dochody                                                            7. 525.278,30 

 

Wydatki 

 

 

1. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3517S w Tworkowie 

od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu 

kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S 

pomiędzy skrzyżowaniem DK 45 w Tworkowie i 

przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach 

Śląskich od skrzyżowania z ul. Rudzką do końca działki 

drogowej nr 257/3 od strony DW 919 

 

 

1.223.034,53 

 

2. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S w Borucinie od 

skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka 

do końca obszaru zabudowanego w kierunku Krzanowic  

 

376. 186,28 

 

3. 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na 

odcinku od cieku wodnego Żabnica do końca dz.824/80 

od strony Miasta Racibórz  

 

528.503,95 

 

4. 

Przebudowa ogrodzenia terenu Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu od strony Karola 

Miarki i ul. Jana Kasprowicza  

 

18.450,00 

 

5. 

Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S 

wykorzystywanych jako dojazd do gruntów rolnych w 

gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym 

Gamów  

 

237.188,21 

 

6. 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S 

wykorzystywanej jako dojazd do gruntów rolnych w 

gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie 

geodezyjnym Krowiarki  

 

202.240,27 

 

7. 

Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w 

Raciborzu  

 

515.886,60 

Razem                                                                                                       3.101.489,84 
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➢ wydatki bieżące 

Dochody                                                                                                             Kwota 

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub 

dofinasowanie realizacji zadań związanych  

z przeciwdziałaniem COVID-19 

 

364.544,54 

Wydatki                                                                                                             Kwota 

1. Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu  122.939,00 

2. Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Jagiełły w Raciborzu 107.161,00 

3. Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzyżanowicach  39.446,00 

4. Utworzenie punktu szczepień powszechnych  5.000,00 

5. Rządowy program „Laboratoria przyszłości”  89.998,54 

Razem                                                                                                                          364.544,54 
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        II. DZIAŁALNOŚĆ RADY POWIATU W 2021 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 2021 roku Rada Powiatu Raciborskiego obradowała i podejmowała stosowne uchwały 

zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr XXIV/202/2020 Rady Powiatu Raciborskiego  

z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Raciborskiego na rok 2021. 

                         Plan pracy Rady Powiatu Raciborskiego na rok 2021  

 

 

•Sprawozdanie z pracy komisji stałych Powiatu
Raciborskiego za 2020 r.

styczeń 

•Informacja o przebiegu inwestycji drogowych na
terenie Powiatu Raciborskiego w 2020 roku.

luty 

•Bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu
Raciborskiego - sprawozdanie z realizacji zadań
służb, inspekcji i straży powiatowych za rok 2020.

marzec

•Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Raciborzu w 2020 roku.kwiecień 

•Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Raciborzu oraz efektów pracy
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2020
roku potrzeb w zakresie pomocy społecznej .

maj

•Debata nad raportem o stanie Powiatu
Raciborskiego oraz udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu.

czerwiec 

•Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu
Raciborskiego.

sierpień 

•Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za
I półrocze 2021 roku.

wrzesień 

•Informacja o stanie realizacji zdań oświatowych
w roku szkolnym 2020/2021.

październik

•Stan środowiska w Powiecie Raciborskim.listopad

•Budżet Powiatu Raciborskiego na 2022 rok.
grudzień 
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II.2. Realizacja uchwał Rady Powiatu 

 

         Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2021 roku Rada Powiatu 

Raciborskiego obradowała na 11 sesjach i podjęła 83 uchwały.   

        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 2021 roku przedstawiono w postaci 

tabelarycznej. 

        Przedmiotowa tabela stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ ZARZĄDU POWIATU W 2021 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 2021 roku 47 posiedzeń, w trakcie których 

podjął 302 uchwały.  

        Uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego zostały opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej w Bazie Rejestrów Urzędowych.  

      Zarząd Powiatu jako organ wykonawczy powiatu, 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, 
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5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu oraz jednostek organizacyjnych powiatu. 

 

 

 

 

 

http://www.infor.pl/prawo/powiat/zarzad-powiatu/686264,Kto-stanowi-zarzad-powiatu.html
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IV. REALIZACJA ZADAŃ POWIATU ORAZ REALIZACJA 

POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII  

DOTYCZĄCYCH TYCH ZADAŃ 

 

IV.1. 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 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 systematyczne wykonywanie remontów, adaptacji 

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

wymierne oszczędności.  

 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, dla których organem prowadzącym jest Powiat Raciborski w roku szkolnym 

2020/2021 według stanu na dzień 30 września 2020 roku uczęszczało 4.147 uczniów 

(178 oddziałów). 

 

Lp. Nazwa szkoły/placówki Typ szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

1. Zespól Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu 

I Liceum 

Ogólnokształcące 

564 19 

Liceum Szkół 

Plastycznych 

97 5 

2. II Liceum 

Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu 

 596 19 

3. Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego nr 1  

w Raciborzu 

Liceum Ogólnokształcące 

nr 1 dla dorosłych 

44 2 

Technikum nr 3 51 2 

Technikum nr 2 461 17 

Branżowa Szkoła I stopnia 

nr 4 

384 14 

4. Centrum Kształcenia 

Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” w Raciborzu 

Technikum nr 4 777 27 

Branżowa Szkoła I stopnia 

nr 4 

321 12 

Liceum Ogólnokształcące 

dla dorosłych 

7 1 

5. Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

w Raciborzu 

Technikum nr 1 605 21 

6. Zespół Szkół Specjalnych 

w Raciborzu 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna I stopnia nr 1 

136 25 

Branżowa Szkoła 

Specjalna I stopnia nr 1 

4 1 

Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy 

40 8 

7. Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rudach 

Szkoła Podstawowa 

Specjalna Rudy 

10 1 

Branżowa Szkoła I stopnia 

Specjalna 

50 4 

4.147 178 
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Poniższa tabela przedstawia ilość etatów nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 

podległych Powiatowi Raciborskiemu wg stanu na dzień 30 września 2020 roku  

w roku szkolnym 2020/2021. 

 

 

 Źródła finansowania zadań oświatowych w 2021 roku oraz wysokość dopłaty do tych 

zadań zostały przedstawione poniżej. Wykazane wydatki nie obejmują wydatków 

finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz z dotacji celowych. 

 

 

 

 

Nazwa Zespołu Szkół Ogółem 

Stażysta 

(bez 

stopnia) 

Kontraktowy Mianowany Dyplomowany 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 1  

w Raciborzu 

54,55 1,00 4.00 7.67 41.88 

II Liceum Ogólnokształcące 

im. Adama Mickiewicza  

w Raciborzu 

43,10 0,00 5.57 6.56 30.97 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych  

w Raciborzu 

46,94 0,00 3.68 4.00 39.26 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego  

nr 1 w Raciborzu 

70,27 1,80 0.77 6.64 61.06 

Centrum Kształcenia 

Zawodowego i 

Ustawicznego 

nr 2„Mechanik” w Raciborz

u 

81,36 1,45 0.96 10.94 68.01 

Zespół Szkół Specjalnych 

w Raciborzu 

69,30 1,00 15.80 9.00 43.50 

Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Rudach 

36,39 0,00 0.67 11.39 24.33 

Młodzieżowy Dom Kultury 

w Raciborzu 

8,22 0,00 0.50 0.72 7.00 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Raciborzu 

20,00 0,00 2.00 4.00 14.00 

Łącznie 430,13 5,25 33,95 60,92 330,01 
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Dochody jednostek oświatowych 

 

337.668,68 zł 

Subwencja oświatowa 

 

53.819.005,00 zł 

Razem (dochody + subwencja) 

 

54.156.673,68 zł 

 

Dotacje 

 

3.501.659,78 zł 

Wydatki statutowe 

 

6.097.464,37 zł 

Świadczenia 

 

279.305,38 zł 

Wynagrodzenia 

 

46.956.986,01  zł 

Razem (wydatki) 

 

56.835.415,54 zł 

 

Dopłata do wydatków bieżących 

 

2.678.741,86 zł 

 

Wydatki inwestycyjne 

 

379.843,47 zł 

 

Dopłata do wydatków ogółem 

 

3.058.585,33 zł 

 

 Powiat Raciborski dopłacił w 2021 roku do realizacji bieżących działań oświatowych 

kwotę 2.678.741,86 zł, a w przypadku ujęcia w analizie wydatków inwestycyjnych 

finansowanych ze środków własnych daje to kwotę 3.058.585,33 zł.  

Największą pozycją w wydatkach oświatowych są wynagrodzenia, które w 2021 roku 

stanowiły 83 % wszystkich wydatków. 

  

Projekty realizowane przez Powiat Raciborski w 2021 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.  
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Z

S
O

 n
r 

1
 

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

i jutro”)  

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 30.09.2019 – 29.04.2022 

Całkowita wartość 

projektu 25.722 euro 

Tytuł projektu 
Renfoncer le bien-être des élèves"   

(tłum: „Wsparcie dla samopoczucia młodzieży”) 

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 01.09.2019 – 31.08.2022 

Całkowita wartość 

projektu 31.020 euro 

Tytuł projektu 

Vivre au Vert pour un avenir inclusif et durable" (tłum.: „Ekologiczny 

styl życia dla zrównoważonej i sprzyjającej włączeniu społecznemu 

przyszłości“) 

Status w trakcie realizacji  

Okres realizacji 

projektu 01.09.2020 – 31.08.2023 

Całkowita wartość 

projektu 29.560 euro 

Z
S

E
 

Tytuł projektu 
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

w Powiecie Raciborskim - ZSE w Raciborzu, etap II 

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 
01.09.2020 - 31.12.2022 

Całkowita wartość 

projektu 
 1.311.599,28 zł.  

Tytuł projektu Praktyki zagraniczne - wyrównanie szans młodzieży na rynku pracy 

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 
15.09.2019 - 14.09.2022 

Całkowita wartość 

projektu 
99.408,00 EUR 

Tytuł projektu 
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli kluczem do sukcesu 

uczniów 

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 
15.12.2020 - 15.12.2022 

Całkowita wartość 

projektu 
133.548,13 zł. 
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C
K

Z
iU

 n
r 

1
 

Tytuł projektu 
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

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

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 
01.09.2020 - 31.12.2022 

Całkowita wartość 

projektu 
1.856.347,20 zł 

Tytuł projektu 
Praktyki zagraniczne najlepszym początkiem Twojej kariery 

zawodowej 

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 
01.07.2019 - 31.12.2021 

Całkowita wartość 

projektu 
437.463,00 zł 

Tytuł projektu Twój krok do europejskiej kariery zawodowej 

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 
01.10.2020 - 31.05.2022 

Całkowita wartość 

projektu 
438.260,22 zł 

C
K

Z
iU

 n
r 

2
 

Tytuł projektu Rozwiń zawodowe skrzydła z Erasmusem 

Status W trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 01.10.2019 - 30.06.2022 

Całkowita wartość 

projektu 122.896 EUR 

Tytuł projektu 
Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik" - etap II 

Status W trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 01.09.2020 - 31.12.2022 

Całkowita wartość 

projektu 1.926.802,08 PLN 

Z
S

S
 

Tytuł projektu Creating pathways for inclusion w ramach Erasmus + Akcja2: 

Partnerstwa współpracy szkół 

Status w trakcie realizacji 

Okres realizacji 

projektu 01.09.2020 - 31.08.2022 

Całkowita wartość 

projektu 67.409,00 EUR/przyznane dofinansowanie 21.018 EUR 

Środki MEN   

Tytuł projektu WOKRO Za Życiem 

Status w trakcie realizacji 
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Okres realizacji 

projektu 19.12 2017- 31.12 2021r. 

Całkowita wartość 

projektu 713.480 zł 

                    MOW 

MOW 

Tytuł projektu 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” 

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Status Zakończony 

Okres realizacji 

projektu 01.10.2018 - 30.09.2021 

Całkowita wartość 

projektu 129.745,47 zł. 

Tytuł projektu 

Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-

komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" 

Status 
Zakończony 

Okres realizacji 

projektu 25.10.2021 - 31.12.2021 

Całkowita wartość 

projektu 
49.000,00 - budżet państwa                                                                             

12.250,00 - organ prowadzący 

Tytuł projektu 

Rządowy program skierowany do szkół podstawowych oraz 

ogólnokształcących szkół artystycznych, którego celem jest budowanie 

kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów - 

"Laboratoria Przyszłości" 

Status 
Zakończony 

Okres realizacji 

projektu grudzień 2021 

Całkowita wartość 

projektu 30.000,00 - budżet państwa 
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Powiat Raciborski w 2021 roku po raz kolejny pozyskał środki w ramach Programu 

Aktywna Tablica, którego celem jest wsparcie finansowe szkół na zakup sprzętu, pomocy 

dydaktycznych, narzędzi do terapii, zestawu dla nauczyciela do prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz laptopów wraz ze sprzętem 

umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. 

Z Programu skorzystały następujące szkoły:  

• Technikum nr 1 im. Księżnej Eufemii Raciborskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych 

w Raciborzu - 14.000,00 zł, 

• Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 1 w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu -

14.000,00 zł, 

• Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Zespole Szkół Specjalnych w Raciborzu - 

35.000,00 zł, 

• Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 2 im Janusza Korczaka w Młodzieżowym 

Ośrodku Wychowawczym w Rudach - 14.000,00 zł, 

• Szkoła Podstawowa Specjalna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rudach 

- 35.000,00 zł. 

Łączna kwota Programu Aktywna Tablica w roku 2021 

wyniosła 112.000,00 zł 

 

                

 

Łączna kwota Programu Aktywna Tablica w latach 

2019 – 2021 wyniosła 244.990,00 zł. 
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Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

• „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – ZSE w Raciborzu, etap II” 

 

Celem projektu jest poprawa efektywności zatrudnienia poprzez podniesienie jakości 

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. 

Wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia uczniów poprzez realizację spójnej, 

dostosowanej do potrzeb możliwości uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego 

oraz umożliwienie nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności 

uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy.  

Całkowita wartość projektu: 1.311.599,28 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 rok – 31.12.2022 rok  

 

• „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II” 

 

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 pakietów 

kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych 

do wymogów rynku pracy.  

Całkowita wartość projektu: 1.311.599,28 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 rok – 31.12.2022 rok  

 

• „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie 

Raciborskim – CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, etap II” 

Głównym celem projektu jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego 

w CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia 

zatrudnienia 60 uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości 

uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego. Ponadto, realizowany projekt umożliwia 

12 nauczycielom przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, doskonalenie 

swoich umiejętności i kompetencji w formie pakietu i szkoleń zawodowych.  

Całkowita wartość projektu: 1.926.802,08 zł. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 rok – 31.12.2022 rok 
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• „Adaptacja istniejącego pomieszczenia warsztatowego na aulę, zlokalizowaną 

w budynku warsztatowym CKZiU nr 2 „Mechanik w Raciborzu” 

Zadanie polega na dostosowaniu pomieszczenia do realizacji działalności statutowej szkoły, 

szkolnych uroczystości oraz stworzenia nowoczesnej sali konferencyjnej.   

Koszt realizacji zadania : 1.231.065,00 zł. 

 

• ,,Przebudowa auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 

w Raciborzu” 

Koszt realizacji zadania : 750.911,74 zł. 
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Łączna wartość pozyskanych środków na realizację 

projektów i inwestycji w szkołach w latach 2019 – 2021 

wynosi prawie 14 mln zł. ✓ 

 

IV.2. Promocja i  ochrona zdrowia 

 

• Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

Opiekę medyczną dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego zapewnia Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu 

mieszczący się przy ul. Gamowskiej 3. Podstawowym celem Szpitala Rejonowego  

im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

prowadzenia działalności zapobiegawczej, leczniczej, rehabilitacyjnej i diagnostycznej  

na rzecz osób objętych opieką.  

 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. 

Szpital Rejonowym w Raciborzu stał się pierwszym szpitalem jednoimiennym 

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

Rok 2021 wprowadził wiele zmian dotyczących organizacji oddziałów szpitalnych, 

w związku z tym funkcjonowanie szpitala odbywało się w systemie tzw. „hybrydowym”. 

Częściowo uruchomiono strefę czystą następujących oddziałów: 

- chirurgii ogólnej, 

Łączna wartość wszystkich projektów realizowanych 

w szkołach w latach 2019 - 2021, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Raciborski przekracza kwotę  

8 mln zł.   ✓ 
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- chirurgii urazowo – ortopedycznej, 

- otolaryngologicznej, 

- okulistyki, 

- ginekologii i położnictwa z neonatologią, 

- anestezjologię i intensywną terapię, 

oraz kontynuowano świadczenia w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej. 

Równocześnie Szpital zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego został zobowiązany 

do realizacji świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

w następujących zakresach: choroby zakaźne, choroby wewnętrzne, pulmonologia, 

neurologia, pediatria, anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, ortopedia, 

okulistyka, otolaryngologia, ginekologia i położnictwo z neonatologią na łączną liczbę 

łóżek 175.  

Na wniosek Dyrekcji Szpitala od 13 maja 2021 roku placówka zmniejszyła liczbę łóżek na 

realizację świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 do 169. 

Do strefy czystej w całości powrócił Oddział Ginekologiczno – Położniczy. Następnie 

od 7 czerwca 2021 roku do strefy czystej został przywrócony w całości Oddział Pediatryczny. 

Tym samym Szpital posiadał na realizację świadczeń zdrowotnych w związku 

z przeciwdziałaniem COVID-19 154 łóżka. 

Zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego od 15 lipca 2021 roku Szpital otrzymał polecenie 

zabezpieczenia 93 łóżek dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2. W związku 

z powyższą Decyzją w Szpitalu przywrócono do strefy czystej Oddział Wewnętrzny I, 

w całości Oddział Chirurgiczny oraz Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. W strefie 

brudnej pozostały Oddział Wewnętrzny I, Oddział Obserwacyjno – Zakaźny, Oddział 

Pulmonologiczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Neurologiczny. 

Następnie od 5 listopada 2021 roku zgodnie z pleceniem Wojewody Śląskiego Szpital miał 

zapewnić 73 łóżka na realizację świadczeń zdrowotnych w związku z przeciwdziałaniem 

COVID-19. W związku z tym do strefy czystej powrócił w całości Oddział Neurologiczny. 

W związku ze zmianą sytuacji epidemiologicznej w kraju z dniem 31 marca 2022 roku 

Szpital powrócił do swojej statusowej działalności. Jednocześnie w odniesieniu 

do Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej zakres świadczeń również powrócił 

do funkcjonowania statutowego za wyjątkiem Poradni Reumatologicznej oraz Neurologicznej 

w związku z brakiem specjalistycznej kadry lekarskiej. 
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W 2021 roku w Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu przyjęto 9.924 

pacjentów w ramach lecznictwa Szpitalnego, udzielono 54.397 porad lekarskich 

w Poradniach Specjalistycznych oraz  zanotowano 8.694 wyjazdów Zespołów Ratownictwa 

Medycznego. 

 

                                 

 

 W listopadzie 2021 roku w celu zwiększenia komfortu oraz bezpieczeństwa 

dojeżdżających i zatrzymujących się przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu rozpoczęto 

przebudowę przyszpitalnego parkingu. Prace zostały podzielone na 2 etapy, na pierwszy 

z nich Powiat Raciborski przeznaczył już 300.000,00 zł, a jego zakres obejmuje: 

• roboty rozbiórkowe, 

• roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku, 

• ułożenie krawężników i obrzeży betonowych, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod jezdnię i miejsca postojowe, 

• wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 4 cm, 

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-

piaskowej drogi i miejsc parkingowych, 

• wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 

podsypce cementowo-piaskowej, 

• wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, 

• wykonanie kanalizacji deszczowej, 

• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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W 2021 roku ruszyła długo wyczekiwana budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 

(SOR) przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. Oddział będzie wyposażony w specjalistyczny 

sprzęt pozwalający na wykonanie praktycznie każdego pilnego zabiegu ratującego życie, 

gdzie udzielana będzie natychmiastowa pomoc medyczna. Dla Zarządu Powiatu 

Raciborskiego, jest to zatem jedna z najważniejszych planowanych na przełomie ostatnich lat 

inwestycji, będąca gwarantem poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców. Zakres 

robót podzielony został na dwa etapy. Pierwszy z nich to prace budowlane, które będą 

polegały na przebudowie oraz dostosowaniu do obowiązujących norm i standardów, części 

pomieszczeń w blokach A, B, C, i H, zlokalizowanych na poziomie niskiego i wysokiego 

parteru istniejącego budynku wraz z dobudową bloku C1 w celu stworzenia możliwości do 

realizacji pełnej funkcjonalności obiektu tj. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. 

Po zakończeniu tych robót planowana jest realizacja drugiego etapu, polegająca na dostawie 

nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej z przeznaczeniem na wykorzystanie w SOR, 

zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla dwóch stanowisk wstępnej intensywnej 

terapii, a także wyposażenia socjalno-bytowego. W pierwotnym założeniu rozpoczęcie prac 

nad budową było przewidziane na I kwartał 2020 roku, jednak w związku z wybuchem 

pandemii COVID-19 nie było to możliwe i realizację inwestycji przełożono. Obecnie termin 

jej zakończenia przypada na I kwartał 2024 roku. 
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• Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

                             

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Raciborzu powstał 

1 stycznia 2018 roku. Placówka rozpatruje sprawy mieszkańców powiatu raciborskiego. 

Do zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy m.in.: 

• wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla osób przed 16. rokiem życia, 

• wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16. roku życia, 

• wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień - dla osób, które ukończyły 

16. rok życia i posiadają ważne orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, 

• wydawanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień 

niepełnosprawności, 

• wydawanie kart parkingowych uprawnionym osobom fizycznym i placówkom.             

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku ze względu na panujący 

w kraju stan epidemii swoją działalność ograniczył do przyjmowania wniosków 

o wydanie: 

• orzeczenia o niepełnosprawności, 

• orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, 

• 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: 

• odbioru wydanej legitymacji, 

• złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej, 

• odbioru wydanej karty parkingowej.        
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Poniższe tabele przedstawiają liczbę złożonych dokumentów w Powiatowym Zespole 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2021 roku: 

 

 

L.p. Orzeczenia o niepełnosprawności   liczba 

1. Zaliczenie do osób niepełnosprawnych  139 

2. Niezaliczenie do osób niepełnosprawnych  12 

3. Orzeczenia o odmowie ustalenia niepełnosprawności  0 

 Łącznie 151 

L.p. Ilość złożonych wniosków  liczba 

1. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności 

(do 16 roku życia) 

148 

2. Wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (powyżej 16 roku 

życia)  

1.304 

 Łącznie 1.452 

L.p. Ilość wydanych orzeczeń   liczba 

1. Orzeczenia o niepełnosprawności 

(do 16 roku życia) 

151 

2. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  

(powyżej 16 roku życia) ( w tym orzeczenia o stopniu wydane po raz 

pierwszy – 541) 

1.202 

 Łącznie 1.353 

L.p. Karty parkingowe  liczba 

1. Karty dla osób niepełnosprawnych  303 

2. Karty placówek 6 

 Łącznie 309 
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IV.3. 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 przebywajacym 

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

wychowawcze. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu jest jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 

społecznej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu zostało utworzone na mocy uchwały nr IV/24/99 Rady Powiatu Raciborskiego                      

z dnia 9 lutego 1999 roku. 

L.p. Legitymacje osoby niepełnosprawnej  liczba 

1. Legitymacje dla osób do 16 roku życia  31 

2. Legitymacje dla osób powyżej 16 roku życia  365 

 Łącznie 396 

L.p. Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności liczba 

1. Stopień znaczny  590 

2. Stopień umiarkowany 412 

3. Stopień lekki  171 

4. Orzeczenie o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych  12 

5. Orzeczenie o odmowie ustalenia stopnia 17 

 Łącznie 1.202 
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 W ramach wykonywania zadania ustawowego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Raciborzu umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki w domach pomocy 

społecznej funkcjonujących na terenie powiatu raciborskiego. W 2021 roku jednostka wydała 

86 decyzji w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej, w tym 55 decyzji 

o umieszczeniu w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, 23 decyzje w DPS przy Placu 

Władysława Jagiełły 3. 

Na osoby przyjęte do DPS przed dniem 1 stycznia 2004 roku powiat prowadzący dom 

otrzymuje dotację z budżetu państwa, ponadto osoby te ponoszą odpłatność za pobyt 

w wysokości 70% swojego dochodu. Osoby przyjmowane do DPS po dniu 1 stycznia 

2004 roku ponoszą odpłatność za pobyt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą część 

kosztów pokrywa najbliższa rodzina mieszkańca lub gmina kierująca daną osobę do domu 

pomocy społecznej. Ze względu na specyfikę poszczególnych domów pomocy społecznej 

funkcjonujących na terenie powiatu raciborskiego koszt utrzymania mieszkańca 

w poszczególnych jednostkach jest zróżnicowany. 

 

NAZWA DOMU TYP DOMU 
LICZBA 

MIEJSC 

KOSZT 

UTRZYMANIA 

MIESZKAŃCA                               

W 2021R. 

DPS „Złota Jesień”                                 

w Raciborzu, ul. Grzonki 

1 

dla osób  

w podeszłym wieku 
208 4.109,00 zł 

DPS w Raciborzu przy 

Pl. Władysława Jagiełły 3  

dla osób przewlekle psychicznie 

chorych 
170 3.404,00 zł 

DPS „Różany Pałac”                           

w Krzyżanowicach, 

ul. Kolejowa 4 

dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej intelektualnie 

oraz osób dorosłych 

niepełnosprawnych intelektualnie 

60 4.385,00 zł 

 

W 2021 roku Powiat Raciborski pozyskał z rezerwy celowej budżetu państwa 

kwotę 164.736,00 zł na wzmocnienie zabezpieczenia działających na terenie powiatu domów 

pomocy społecznej przed skutkami wystąpienia koronawirusa, w szczególności 

na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych usług przez 

domy. Kwota również została wykorzystana na zakup niezbędnych środków ochrony 

osobistej, sprzętu i wyposażenia. 
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Również w 2021 roku zakończono modernizację jednego z trzech dźwigów osobowych 

działających w obiektach Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. W wyniku 

przeprowadzonych prac całkowicie wymieniono sterowanie wraz z instalacją elektryczną. 

Po modernizacji sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą falownika, co zdecydowanie 

poprawiło komfort jazdy oraz wpłynęło na zmniejszenie zużycia prądu. Wymieniono również 

całkowicie drzwi kabinowe wraz z napędem. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców DPS 

jest doświetlenie wejść do windy, które włącza się automatycznie po zatrzymaniu dźwigu na 

poszczególnych piętrach. Nowe kasety wezwań są duże, czytelne, podświetlane, informujące 

dźwiękiem o przystanku, natomiast przyciski wezwań opisane są w języku Braille'a. 

Po modernizacji dźwig ma uruchomioną awaryjną łączność GSM bezpośrednio z serwisem. 

Koszt inwestycji wyniósł 53.259,00 zł. 

 

                                        

 

 Środowiskowy Dom Samopomocy Typu B funkcjonuje na terenie powiatu 

raciborskiego i jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Raciborski 

ŚDS prowadzony jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych 
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,,Domˮ w Raciborzu. Środowiskowy Dom Samopomocy w Raciborzu dysponuje 

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

W 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu wydało 27 decyzji 

o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy Typu B w Raciborzu oraz 7 decyzji 

zmieniających odpłatność za korzystanie z usług powyższego ośrodka wsparcia. Z uwagi na 

zmianę przepisów prawa od dnia 29 maja 2021 roku korzystanie z usług Środowiskowego 

Domu Samopomocy typu B w Raciborzu jest nieodpłatne. 

W dniu 17 grudnia 2021 roku Starosta Grzegorz Swoboda wraz z Członkinią Zarządu 

Ewą Lewandowską i Dyrektorem oddziału Śląskiego PFRON Panem Janem Wrońskim 

przekazał na ręce kierownika ŚDS w Raciborzu mikrobus do przewozu osób 

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich. Koszt samochodu to 158.670,00 zł, 

z czego 89.100,00 zł sfinansowane zostało ze środków PFRON w ramach Programu 

wyrównywania różnic między regionami III – obszar D na realizację projektu pn. „Dowozimy 

z radością”. Pozostała kwota została pokryta przez Powiat Raciborski oraz ŚDS w Raciborzu. 

 

   

 

Dnia 27 lipca 2021 roku w siedzibie Oddziału Śląskiego Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach przedstawiciele Funduszu 

i Powiatu w osobach Starosty Raciborskiego Grzegorza Swobody oraz Członkini Zarządu 

Ewy Lewandowskiej podpisali umowę na dofinansowanie zakupu mikrobusu 

przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na 

wózkach inwalidzkich. Kwota 85.812,00 zł została przekazana na zadanie pn. „Niwelujemy 

bariery”. Dofinansowanie udzielane jest w ramach realizowanego przez PFRON „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Mikrobus został przekazany 

Gminie Krzanowice. 
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 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu organizowało w 2021 roku 

funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej. Głównym zadaniem osób pełniących funkcję 

rodzin zastępczych jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, które zostały osierocone, 

odrzucone lub którym rodzice biologiczni nie byli w stanie zapewnić bezpieczeństwa i opieki. 

W 2021 roku Zarząd Powiatu Raciborskiego sprawował łączną kontrolę nad 104 rodzinami 

zastępczymi. Na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonowały 102 rodziny zastępcze, 

1 rodzina zamieszkiwała na terenie powiatu wodzisławskiego oraz 1 na terenie powiatu 

rybnickiego. 

Na dzień 31.12.2021 roku na terenie powiatu raciborskiego funkcjonowało 91 rodzin 

zastępczych, w których przebywało łącznie 184 dzieci, w tym: 

1) 61 dzieci w 45 spokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych; 

2) 25 dzieci w 22 niezawodowych rodzinach zastępczych; 

3) 32 dzieci w 13 zawodowych rodzinach zastępczych;  

4) 66 dzieci w 11 rodzinnych domach dziecka.         

W roku ubiegłym powstało 9 rodzin zastępczych. Jednocześnie w 2021 roku 

w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych zostało 29 małoletnich. Ponadto na terenie 

Powiatu Raciborskiego funkcjonują dwa rodzinne domy dziecka, których na podstawie 

zawartego porozumienia obsługę prowadzi Miasto Rybnik oraz Miasto Ruda Śląska. 

 

Liczbę rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie poszczególnych gmin powiatu 

raciborskiego oraz poza terenem powiatu raciborskiego według stanu na dzień 31.12.2021 

roku przedstawia poniższa tabela. 



    

                                   
39 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021 

 

GMINA 
LICZBA 

RODZIN 

LICZBA 

DZIECI 

Racibórz 45 71 

Kuźnia Raciborska 12 32 

Krzanowice 6 9 

Krzyżanowice 3 7 

Nędza 9 19 

Pietrowice Wielkie 6 11 

Rudnik 1 6 

Kornowac 7 21 

Gmina spoza Powiatu Raciborskiego 2 8 

RAZEM: 91 184 

 

Na tle innych powiatów, pod względem sprawności systemu opieki zastępczej 

i posiadanej liczby zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, Powiat 

Raciborski prezentuje się dobrze. 

Instytucjonalna piecza zastępcza na terenie powiatu raciborskiego jest sprawowana       

przez placówki opiekuńczo – wychowawcze. W 2021 roku na terenie powiatu raciborskiego 

funkcjonowało sześć placówek opiekuńczo – wychowawczych, które dysponowały 

94 miejscami.  

Rok 2021 podobnie jak rok 2020 był szczególnie trudnym rokiem dla placówek opiekuńczo – 

wychowawczych Powiatu Raciborskiego ze względu na szerzącą się pandemię koronawirusa 

SARS – CoV – 2. Placówki wprowadziły zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

względem wychowanków, aby zapobiec zarażeniu się wirusem SARS-CoV-2.  

Nauczanie odbywało się zarówno w formie stacjonarnej, jak również zdalnej. 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 zdalnym. 

Wychowanków również zaopatrzono w pomoce dydaktyczne oraz książki. Wychowankowie 

zostali objęci pomocą psychologiczną w związku z zagrożeniem epidemicznym. 

Powiat Raciborski zlecił zadanie prowadzenia placówek opiekuńczo – wychowawczych 

dwóm podmiotom na podstawie art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
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rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

• Zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki (Siostry Salezjanki) Inspektoria 

Warszawska z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 152; 

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

ul. Mickiewicza 7. 

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki prowadzi na terenie Powiatu Raciborskiego 

Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Pogrzebieniu przy ulicy 

Klasztornej 8, która jest placówką typu socjalizacyjno – interwencyjnego przeznaczoną 

dla 14 wychowanków oraz 2 dodatkowymi miejscami zgodnie z decyzją wojewody śląskiego. 

Stowarzyszenie „Otwarte Serca Dzieciom” z siedzibą w Kuźni Raciborskiej prowadzi 

na terenie Powiatu Raciborskiego: 

• Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Kuźni Raciborskiej przy ulicy             

Mickiewicza 7 typu socjalizacyjnego, w której mogło przebywać                                              

do 16 wychowanków, 

• Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Nędzy przy ul. Leśnej 1 

typu socjalizacyjno – interwencyjnego dla 14 wychowanków z 3 dodatkowymi 

miejscami zgodnie z decyzją wojewody śląskiego, 

• Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Raciborzu przy ulicy Długiej 34/1  

typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z jednym dodatkowym miejscem, 

• Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Cyprzanowie przy ulicy Janowskiej 15, 

typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z 1 dodatkowym miejscem, 

• Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą w Samborowicach przy ulicy Opawska 7 typu 

socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 15 wychowanków. 

Na dzień 31.12.2021 roku w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu 

raciborskiego przebywało łącznie 94 wychowanków, w tym 37 dziewcząt i 57 chłopców,                   

z których w: 

• Pogrzebieniu przebywało 16 podopiecznych, w tym 5 dziewcząt, 11 chłopców; 

• Kuźni Raciborskiej przebywało 17 podopiecznych, w tym 8 dziewcząt, 9 chłopców; 

• Nędzy przebywało 16 podopiecznych, w tym 8 dziewcząt oraz 8 chłopców; 

• Raciborzu przebywało 15 podopiecznych, w tym 7 dziewcząt oraz 8 chłopców; 

• Cyprzanowie przebywało 15 podopiecznych, w tym 5 dziewcząt i 10 chłopców; 

• Samborowicach przebywało 15 podopiecznych, w tym 4 dziewczęta i 11 chłopców. 
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„Paczka Mikołajkowa dla wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” 

Już od 2019 roku Zarząd oraz Rada Powiatu Raciborskiego systematycznie odwiedza 

placówki opiekuńczo-wychowawcze w Raciborzu, Cyprzanowie, Samborowicach, Kuźni 

Raciborskiej, Nędzy oraz Pogrzebieniu. Również w 2021 roku dzięki zaangażowaniu 

Starosty, Zarządu, Rady Powiatu Raciborskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego 

w Raciborzu udało się zebrać pieniądze i przygotować podarunki dla wychowanków 

z placówek opiekuńczo-wychowawczych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu w 2021 roku realizowało również 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, dofinansowując 

następujące zadania: 

• uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych; 

• sport, kulturę, rekreację i turystykę osób niepełnosprawnych; 

• zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów; 

• likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych; 

• tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. 

Na realizację powyższych zadań PCPR dysponowało środkami finansowymi pochodzącymi      

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanymi jednostce 

uchwałą nr XXVII/223/2021 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2021 roku 
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w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wielkości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w roku 2021. 

 

IV.4. Współpraca i działalność na rzecz organizacji pozarządowych 

 

  Rada Powiatu Raciborskiego podjęła uchwałę 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 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2021 rok. Celem głównym współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi jest 

realizacja prawnie przewidzianych i statutowo przypisanych zadań publicznych, zapewniająca 

promocję i rozwój regionu, przeciwdziałanie bezrobociu oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego mając na uwadze potrzeby lokalnej społeczności i zasady partnerstwa. 

  W 2021 roku Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia 

Psychicznego w Raciborzu prowadziło na zlecenie Powiatu Raciborskiego Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej. W ramach realizacji zadania Stowarzyszenie zorganizowało: 

• dyżury interwencyjne psychologa, 

• całodobowe dyżury telefoniczne psychologa, 

• udzielanie porad psychologicznych, pedagogicznych oraz prawnych, 

• krótkotrwałe schronienie, 

• krótkotrwałą psychoterapię kryzysową, 

• działalność grupy wsparcia, 

• mediację dla ofiar przemocy. 

W 2021 roku kwota realizacji zadania  wyniosła 60.841,00 zł. 

Stowarzyszenie PERSONA prowadziło również w 2021 roku program korekcyjno – 

edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie. Odbyła się jedna edycja programu dla 

12 uczestników. Powiat Raciborski na realizację zadania otrzymał z rezerwy celowej budżetu 

państwa dotację w wysokości 10.152,00 zł. 

Ponadto Stowarzyszenie prowadziło w 2021 roku dla Powiatu Raciborskiego program 

psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. W jednej edycji 

programu wzięło udział 10 uczestników. Całkowity koszt realizacji zadania został pokryty 

z dotacji, którą Powiat otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 8.460,00 zł. 
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  Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu prowadziło na zlecenie 

Powiatu Raciborskiego dom dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży oraz kobiet będących 

ofiarami przemocy w rodzinie, w ramach którego: 

• zapewniano kobietom i ich dzieciom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsce pobytu                            

i wyżywienie, 

• organizowano terapię zajęciową dla kobiet, 

• prowadzono spotkania edukacyjne dla kobiet, 

• zabezpieczono spotkania interwencyjne ofiar przemocy z psychologiem  

oraz specjalistyczną pomoc socjoterapeutyczną i terapeutyczną, 

• objęto kobiety indywidualnym planem pomocy, 

• udzielano pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz przeprowadzano rozmowy 

wspierające, 

• organizowano spotkania integracyjne i okolicznościowe dla wszystkich mieszkańców, 

• organizowano zajęcia relaksacyjne dla mieszkańców. 

W 2021 roku koszt realizacji zadania wyniósł 298.960,00 zł. 

 

IV.5. Nieodpłatna pomoc prawna 

 

 Na terenie Powiatu Raciborskiego działają 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej  

i 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.  

 W 2021 roku udzielono łącznie 731 porad prawnych. Poniżej przedstawiono ilość 

udzielonych porad w poszczególnych punktach. 

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

adwokatów) – 395 porad, 

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

przez radców prawnych) – 86 porad, 

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

Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” z siedzibą w Raciborzu) – 148 porad, 

4. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Kuźni Raciborskiej (punkt 

prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA” 

z siedzibą w Katowicach) – 102 porad. 
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IV.6. Komunikacja i transport 

  

 W 2021 roku Wydział Komunikacji i Transportu w dalszym ciągu funkcjonował 

z zachowaniem ograniczeń pandemicznych. Bezpośrednia obsługa klientów odbywała 

się wg umówionych terminów wizyt. Zachowano także możliwość składania wniosków 

w biurze podawczym.  

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

przyjmowanych jednocześnie osób jest dostosowana do wymogów pandemicznych. 

Wprowadzone ograniczenia i środki bezpieczeństwa pozwoliły zminimalizować ryzyko 

rozprzestrzeniania się epidemii przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości obsługi klientów. 

           W 2021 roku Referat Rejestracji Pojazdów przyjął łącznie ok. 40.500 klientów.  

Z możliwości internetowej rezerwacji terminu skorzystało 20.299 klientów. Zarejestrowanych 

zostało 10.207 pojazdów, natomiast wyrejestrowano 1.621 pojazdów.  

Zbiorcze zestawienie danych o ilości zarejestrowanych i wyrejestrowanych 

pojazdów w Powiecie Raciborskim w latach 2019-2021 

Rok Ilość pojazdów zarejestrowanych Ilość pojazdów wyrejestrowanych 

2019 89.075 5.031 

2020 90.944 4.162 

2021 93.384 5.081 
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          Wydział Komunikcji i Transportu w 2021 roku prowadził 3.601 postępowań 

związanych z ewidencją kierowców, natomiast ilość klientów przyjętych w sprawach 

związanych z prawem jazdy wynosi 5.850, gdzie 2.765 klientów skorzystało z możliwości 

internetowej rezerwacji terminu. Ilość wydanych praw jazdy 2.481, natomiast w 2021 roku 

wydano 1.831 profili kandydatów na kierowcę.  

 

                           
Powiat Raciborski w 2021 roku był organizatorem publicznego transportu zbiorowego 

dla 15 linii komunikacyjnych. Powyższe zadanie realizowane było ze środków własnych 

Powiatu Raciborskiego oraz Gmin, na obszarze których przebiegają linie komunikacyjne. 

Dodatkowo, począwszy od marca 2021 roku Powiat Raciborski pozyskał dotację z Funduszu 

Rozwoju Przewozów Autobusowych (maksymalnie do 3 zł/1 wozokilometr) dla 14 linii 

komunikacyjnych organizowanych na obszarze powiatu raciborskiego. Tym samym, 

wszystkie linie organizowane przez Powiat Raciborski są już objęte dopłatą z Funduszu. 

Organizator wspólnie z operatorem transportu PKS w Raciborzu sp. z o.o. na bieżąco 

wprowadza aktualizacje rozkładów jazdy wynikające z potrzeb mieszkańców. W 2021 roku 

zatwierdzono 24 rozkłady jazdy oraz wydano 22 zaświadczenia na wykonywanie publicznego 

transportu zbiorowego. Ponadto na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem 

Wodzisławskim na organizację linii komunikacyjnej Wodzisław Śląski – Chałupki 

przekazano dla Powiatu Wodzisławskiego kwotę 23.984,04 zł. Środki te pochodziły z budżetu 

Gminy Krzyżanowice.  
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W związku z trwającą w dalszym ciągu epidemią koronawirusa, komunikacja 

autobusowa w 2021 roku dostosowywana była na bieżąco do ogłaszanych okresowo restrykcji 

pandemicznych. Przez wiele miesięcy placówki oświatowe działały w trybie zdalnym, 

co przyczyniło się nie tylko do spadku ilości pasażerów, ale miało również znaczący wpływ 

na wysokość rekompensaty. Sytuacja ta miała również wpływ na wprowadzane zmiany 

w rozkładach jazdy. 

 

                                 

 

Począwszy od września 2021 roku po uzyskaniu zgody Marszałka Województwa 

Śląskiego dokonano zmiany w projekcie  pn. „Wymiana części taboru poprzez zakup 

niskoemisyjnych autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim”, 

co umożliwiło wykorzystywanie nowo zakupionych autobusów IVECO Crossway LE, Line 

12 do realizacji transportu zbiorowego również na linii U/2411/17 Racibórz-Pogrzebień-

Kornowac-Rydułtowy. 

W 2021 roku Powiat Raciborski w dalszym ciągu realizował program pn. „Razem dla 

seniora” uprawniający osoby od 70 roku życia do darmowych przejazdów w ramach 

organizowanego transportu użyteczności publicznej. 
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Dodatkowo, na okres letnich wakacji, tj. od 28.06.2021 roku do 31.08.2021 roku dla 

młodzieży z Powiatu Raciborskiego do ukończenia 19 roku życia wprowadzone zostały 

darmowe przejazdy autobusami PKS w Raciborzu. W dniach 11-18.12.2021 roku Powiat 

Raciborski zorganizował dodatkowo bezpłatny dowóz i odwóz mieszkańców Gmin Powiatu 

Raciborskiego na Jarmark Bożonarodzeniowy, który został zorganizowany na dziedzińcu 

Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

 

                                                     

  

 

 

 



    

                                   
48 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021 

IV.7. Geodezja i kartografia 

 

        W Wydziale Geodezji w celu sprawnej realizacji obsługi zgłoszeń oraz wywiązania się 

z obligatoryjnego obowiązku cyfryzacji powiatowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego od 1 grudnia 2019 roku istnieje czasowe stanowisko ds. cyfryzacji 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zatrudnione są w tym celu dwie 

osoby. 

Wszystkie materiały prawne przekazywane przez wykonawców prac geodezyjnych 

i kartograficznych w 2021 roku zostały przetworzone do postaci cyfrowej oraz już 

zgromadzone dane analogowe dotyczące kolejnych obrębów ewidencyjnych powiatu 

raciborskiego.  

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku zeskanowano i podpięto do bazy:   

1. 43.500 stron formatu A4, 

2. 1.205 stron formatu A3,  

3. 151 stron formatu A0. 

Łącznie zeskanowano i podpięto 48.326 stron przeliczonych do formatu A4. 

 Ponadto w tym trudnym okresie związanym z COVID-19, gdy należało zachować 

ciągłość pracy wydziału, pracownicy zatrudnieni na stanowisko ds. cyfryzacji powiatowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego byli oddelegowani do przygotowania zgłoszeń prac 

geodezyjnych lub przyjmowania i realizowania wniosków podczas bezpośredniej obsługi 

klienta.  
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W celu doprowadzenia stanu cyfryzacji zasobu do zeskanowania i podpięcia 100% materiału 

prace prowadzone są dwutorowo. Część prac zlecana jest firmom zewnętrznym, a część jest 

skanowana i podpinana przez pracowników do spraw cyfryzacji. W roku 2021 firma 

zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu przetworzyła do postaci elektronicznej operaty 

geodezyjne, mapy i dokumentację geodezyjną, a następnie zaimportowała powstałe 

i przetworzone pliki wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do ewidencji 

materiałów zasobu systemu OŚRODEK firmy GEOBID dla jednostki ewidencyjnej 

Pietrowice Wielkie za kwotę 70.000,53 zł brutto. 

 

Poniższa tabela przedstawia stan cyfryzacji zasobu (dokumenty prawne). 

Ilość wydanych decyzji 17 

Ilość wydanych postanowień 0 

Ilość wydanych zaświadczeń 282 

Ilość odpowiedzi na zapytania komorników  861 

Bezpłatne udostępnienie danych  87 

Zawiadomienie do Sądu o niezgodności zapisów w dziale 

pierwszym księgi wieczystej z ewidencją gruntów 

33 

Ilość wniosków od osób fizycznych i prawnych na 

dokumenty geodezyjne   

7.177 

Ilość zweryfikowanych i przyjętych operatów do 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

2.587 

Ilość wprowadzonych zmian w operacie ewidencji 

gruntów i budynków 

14.991 

Ilość przygotowanych materiałów do zgłoszeń prac 

geodezyjnych  

2.595 

Ilość uzgodnień dot. Koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu  

153 

Ilość modyfikacji i zmian w mapie numerycznej  227.994 

 

IV.8. Gospodarka Nieruchomościami 

 

 Gospodarka Nieruchomościami ma na celu realizację 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. 
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 W 2021 roku w Referacie Gospodarki Nieruchomościami wydano 97 decyzji 

administracyjnych, 12 postanowień oraz 125 zaświadczeń. 

 

                               

 

IV.9. Ochrona środowiska i rolnictwo 

         

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 2021 roku wydano 389 decyzji 

administracyjnych, 60 postanowień oraz 1.192 zaświadczeń. Wszystkie sprawy zostały 

załatwione w ustawowym terminie. 

W 2021 roku kontynuowano udzielanie dotacji na demontaż i utylizację azbestu, gdzie 

udzielono 66 dotacji na kwotę 116.988,93 zł. Na podstawie przedstawianych przez 

wnioskodawców dokumentów rozliczeniowych z terenu powiatu raciborskiego, przy 

dofinansowaniu z budżetu powiatu usunięto ok. 125,51 ton azbestu. 

          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:  

• prowadzenia działalności z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie 

środowiska,  
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• gospodarki odpadami (emisja zanieczyszczeń do środowiska: niewłaściwa 

eksploatacja kotłów, spalanie odpadów, hałas), 

• udzielania dofinansowań do demontażu, utylizacji i transportu azbestu,  

• wycinki drzew. 

                      

 

Najważniejsze zadania realizowane w zakresie ochrony środowiska i rolnictwa w 2021 roku: 

• Ochrona powietrza 

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 lokalnych 

przedsiębiorców, podejmowana jest współpraca z instytucjami działającymi na rzecz poprawy 

jakości powietrza, z mediami i urzędami. Poprzez stronę powiatu mieszkańcy są informowani 

o stanie powietrza. 

• Edukacja ekologiczna 

✓ We wrześniu 2021 roku odbyła się 28 edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2021” 

pod hasłem przewodnim „Myślę, więc nie śmiecę”. Dzięki wsparciu lokalnych zakładów 

i przedsiębiorców przygotowano worki i rękawice ochronne, które zostały przekazane 

uczestnikom akcji. W akcji corocznie uczestniczą uczniowie powiatowych szkół 

ponadpodstawowych oraz wielu ochotników z terenu powiatu raciborskiego.  
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✓ 28 października 2021 roku odbyła się akcja rozpoczynająca projekt społeczny „Łączą nas 

drzewa”. W pasie drogi powiatowej prowadzącej z Krowiarek do Jastrzębia zostało 

symbolicznie posadzonych 10 drzew, natomiast docelowo posadzonych będzie ponad 

170 sztuk starych odmian czereśni. Powiat Raciborski w ramach tej akcji sfinansował 

zakup palików do zabezpieczenia drzew, taśmy do stabilizacji pni oraz siatki 

zabezpieczającej przed okorowaniem przez dziką zwierzynę. Akcja wpisała się 

w działalność proekologiczną powiatu – odbudowa drzewostanu wzdłuż drogi tworzy 

piękny szpaler, który będzie pełnił funkcje antyerozyjną okolicznych pól oraz urozmaici 

rolniczy krajobraz. Dla upamiętnienia inauguracyjnej akcji „Łączą nas drzewa” 

na przydrożnym głazie umieszczono tabliczkę informacyjną z nazwiskami fundatorów 

sadzonek. 

                                  

                                  

                                 

✓ w 2021 roku promowano oraz rozpropagowano informacje o konkursach i wydarzeniach 

tj. projekt edukacyjny służący zachowaniu różnorodności biologicznej i zdrowiu 
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społeczeństwa „Tradycyjny Sad”, konkurs Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

i NFOŚiGW dotyczący budowy instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej 

w postaci pelletu, konkurs Ekolaury 2021, ogłoszenia informacji prasowej ARiMR 

o dotacjach dla rolników. 

• Zasoby geologiczne i ochrona gleb 

W 2021 roku prowadzono obserwacje terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych 

na terenie powiatu raciborskiego. Podczas dwóch sesji terenowych przeprowadzono 

obserwację 11 osuwisk. Nie stwierdzono zmian w wyznaczonych do obserwacji osuwiskach. 

Kolejne obserwacje zostaną przeprowadzone w 2023 roku. 

• Rolnictwo 

Powiat Raciborski również podejmuje współpracę z rolnikami oraz instytucjami działającymi 

na rzecz rolnictwa. W marcu 2021 roku przedstawiciele Powiatu wzięli udział w posiedzeniu 

Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej Powiatu Raciborskiego dotyczącym dzierżawy 

gruntów rolnych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. 

          

IV.10. Bezpieczeństwo Publiczne 

 

 Powiat Raciborski w 2021 roku podejmował szereg działań na rzecz zapewnienia 

porządku publicznego oraz właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu. 

Realizowane przez służby i instytucje działania skupiały się w głównej mierze 

na zapewnieniu wzrostu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ochrony przeciwpożarowej, 

a także poprawy bezpieczeństwa sanitarnego, weterynaryjnego, zabezpieczenia infrastruktury 

z terenu powiatu. 

• Realizacja powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2022 w 2021 roku.  

W latach 2020-2021 program był realizowany w bardzo ograniczonym zakresie z uwagi 

na występujące zagrożenie epidemiczne na terenie kraju. W ramach realizacji programu 

służby, inspekcje i straże realizowały ujęte w programie w ograniczonym zakresie programy 

profilaktyczne.  

• Bezpieczeństwo osób starszych  

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych raciborscy policjanci prowadzili spotkania 

w ramach akcji ,,Bezpieczny Senior” mające na celu podnoszenie bezpieczeństwa seniorów. 

Podczas spotkań przedstawiano sytuacje, w jakich najczęściej osoby starsze padają ofiarami 
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oszustów. Seniorzy przestrzegani są przed zbytnią ufnością wobec przypadkowo poznanych 

osób. Poruszona została również kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 

bezpieczeństwa w sieci. Odbiorcami programu byli głównie Kluby Seniora, Rada Seniorów, 

Stowarzyszenia i Koła zrzeszające seniorów powiatu raciborskiego oraz Uniwersytet III 

Wieku. Uczestnikom spotkań rozdawane były elementy odblaskowe, z jednoczesnym 

uzasadnieniem potrzeby ich stosowania w warunkach ograniczonej widoczności. Z uwagi na 

występującą sytuację epidemiologiczną w związku z tym, że seniorzy są grupą osób 

wysokiego ryzyka informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa przekazywane były za pomocą 

strony internetowej Komendy Powiatowej Policji Racibórz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cyberprzestępczość (cyberprzemoc, kradzież danych, oszustwa) 

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu podczas cyklicznych spotkań 

z dziećmi i młodzieżą informowali o zagrożeniach wynikających z nieumiejętnego 

korzystania z Internetu oraz wskazywali im sposoby radzenia sobie z pojawiającymi się 

problemami. Ponadto policjanci włączyli się w działania organizowane na terenie Specjalnego 

Ośrodka dla Niesłyszących i Słabosłyszących, prowadząc działania profilaktyczne 

w powyższym zakresie.  
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• W 2021 roku funkcjonariusze WRD KPP w Raciborzu kontynuowali działalność 

profilaktyczno-edukacyjną, wpływająca na wzrost świadomości uczestników ruchu 

drogowego w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zarówno pieszych jak 

i kierujących pojazdami.  

Działania profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym polegały na realizacji 

spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych (zajęcia były 

prowadzone również w formie online). Podczas spotkań wykorzystane zostały prezentacje 

multimedialne przygotowane przez funkcjonariusza Wydziału Ruchu Drogowego. Również 

podczas prelekcji policjanci promowali działania pn.: „Bezpieczne Ferie”, ,,Bezpieczny 

Pieszy”. ,,Bezpieczny Rowerzysta”, „Bezpieczne Przejście dla pieszych”, „Na drodze patrz 

i słuchaj”,  „Kręci mnie bezpieczeństwo na cały rok szkolny”, „Road Safety Days 2021”, 

„Z młodym kierowcą po doświadczenie”, „Dla każdego jest miejsce na drodze”, „Świeć 

przykładem”, „Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków”, „Powiatowy dzień 

zrównoważonego rozwoju”.  

• W ramach dalszej realizacji programu sporządzono Plan Zarządzania Kryzowego 

dotyczący cyklicznej aktualizacji dokumentu zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego. 

Plan został zatwierdzony dnia 8 września 2021 roku. 

• W roku 2021 odbyły się 2 posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Również 

w roku 2021 dokonano oceny stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu raciborskiego.  

W roku 2021 Powiat Raciborski dofinansował zakup samochodów służbowych dla Komendy 

Powiatowej Policji w Raciborzu. Na realizację tego zadania została przeznaczona kwota 

64.949,94 zł.   

                  

Ponadto, Powiat Raciborski w roku 2021 dofinansował kwotą 200.000,00 zł zakup ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Raciborzu.  
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• Dnia 18 listopada 2021 roku Starosta Grzegorz Swoboda  wraz z Komendantem 

Państwowej Straży Pożarnej przekazał nowy komplet dwóch zestawów powietrznych 

jednostce OSP w Bieńkowicach. Agregaty wraz z pełnym wyposażeniem zostały nieodpłatnie 

pozyskane przez starostę w ramach dobrej współpracy z jednostkami straży pożarnej 

z Austrii. OSP Bieńkowice została wytypowana do otrzymania tego sprzętu 

z uwagi na organizowane przez nich „Powiatowe Zawody Sikawek Konnych”, w których 

corocznie uczestniczy reprezentacja z Austrii. 
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IV.11. Kultura, promocja i turystyka 

 

W wyniku utrzymującego się stanu pandemii koronawirusa  i ograniczeń z tym 

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

częściowego zamrożenia życia społecznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa. 

Ograniczenia dotknęły organizatorów zwłaszcza dużych wydarzeń kulturalnych i sportowych.  

Powiat Raciborski co roku 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. W 2021 roku 

Powiat dofinansował realizację 24 wydarzeń kulturalnych, na łączną kwotę 53.155,34 zł. 

Ponadto w 2021 roku Starosta Raciborski objął honorowym patronatem 20 przedsięwzięć 

kulturalnych. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i narzucone ograniczenia 

w organizacji wydarzeń kulturalnych część z nich niestety się nie odbyła. 

Poniżej został przedstawiony wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w 2021 roku przy 

udziale środków finansowych budżetu Powiatu, w tym wpisanych do kalendarza imprez 

kulturalnych: 

➢ 15. edycja  Powiatowego Konkursu na Ozdobę Wielkanocną, 

➢ 25. edycja Konkursu Akordeonowego Uczniów Szkół Muzycznych I  i II St. Im. 

Henryka Malona w Raciborzu, 

➢ 25. edycja Powiatowego Konkursu Plastyczno-Muzycznego pn.: BAJECZKI RÓŻNE 

ZNAMY I BARDZO JE KOCHAMY, 

➢ Procesja ku czci św. Urbana w Tworkowie, 

➢ Procesja ku czci św. Urbana w Raciborzu-Brzeziu, 

➢ Procesja ku czci św. Urbana i Zawody Konne w Łubowicach, 

➢ 1. edycja Zawodów Strażackich pn. ODWAŻNY MAŁY STRAŻAK, 

➢ Obchody rocznicy 100-lecia wybuchu III Powstania Śląskiego przy Pałacu 

w Rzuchowie,  

➢ 1. edycja Powiatowego Konkursu Plastycznego pn.: JESTEM ROWERZYSTĄ – 

ZNAM ZNAKI DROGOWE, 

➢ 1. edycja Ogólnopolskiego MAŻORETKOWEGO ZAWROTU GŁOWY, 

➢ 11. edycja Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego pod hasłem: ,,Droga 

wojownika’’, 
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➢ Intronizacja Króla Kurowskiego 2021, 

➢ 12. edycja Ogólnopolskich Mistrzostw Raciborza w Scrabble, 

➢ 2. edycja „Krowiaki Ciapek Racing 2021”, 

➢ 12. edycja Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych w Zabełkowie, 

➢ 1. edycja Konnego Rajtowania Szlakiem Cesarskich Kurierów,  

➢ 30. edycja Raciborskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „SPOTKAŁEM PANA”, 

➢ 26. edycja Festiwalu „Muzyka w Starym Opactwie”,  

➢ HUBERTUS 2021,  

➢ 2. edycja Pleneru Malarsko-Fotograficznego pn.: ,,Nie tylko drzewa mają korzenie’’, 

➢ 17. edycja Raciborskiego Festiwalu Podróżniczego WIATRAKI 2021,  

➢ 24. edycji Zakończenia Sezonu Motocyklowego, 

➢ Koncert bluesowy GOSPELBLUES na Zamku Piastowskim w Raciborzu, 

➢ Procesja konna ku czci św. Mikołaja w Krzanowicach, 

➢ 29. edycja Festiwalu Pieśni Chóralnej do słów Josepha von Eichendorffa w Raciborzu. 

W 2021 roku sfinansowano opracowanie i wydanie lokalnej publikacji pn.: „Magazyn 

Żaków Ziemi Raciborskiej”. Ponadto zakupiono publikacje książkowe dotyczące ziemi 

raciborskiej na cele promocji powiatu jako upominki dla laureatów przedsięwzięć objętych 

patronatem Starosty Raciborskiego. 

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

Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu zadań biblioteki powiatowej. W 2021 roku na 

ten cel zabezpieczono i przekazano kwotę 70.000,00 zł.  

Poniżej przedstawiono wykaz działań związanych z promocją Powiatu Raciborskiego 

w roku 2021: 

➢ 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. 

➢ Realizacja 12 radiowych audycji- serwisów o charakterze informacyjno-promocyjnym 

z zakresu działalności samorządu powiatu raciborskiego realizowane przez Radio 

Vanessa. 

➢ Wydruk kartek świątecznych, opracowanie i emisja życzeń w lokalnej prasie 

(Wielkanoc, Boże Narodzenie). 

➢ Opracowanie oraz publikacja artykułów promujących i  podsumowujących  

działalność powiatu w roku 2020. 
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➢ Przygotowanie i produkcja filmu instruktarzowego w języku migowym 

dot. działalności Starostwa Powiatowego w Raciborzu w ramach dostosowania strony 

internetowej do wymagań określonych przez WCAG 2.1. 

➢ Współudział w produkcji krótkometrażowego filmu o tematyce działań wojennych 

w styczniu 1945 roku na terenie powiatu raciborskiego, realizowanego przez gminę 

Rudnik. 

➢ Wykonanie kopii filmu promocyjnego powiatu na płytach DVD wraz 

z opracowaniem graficznym okładki. 

➢ Wykonanie animacji logotypu Powiatu Raciborskiego w celach promocyjnych. 

➢ Podpisanie umowy na działania próbujące powiat z wykorzystaniem wizerunku 

mistrzyni olimpijskiej – Justyny Święty-Ersetic. 

➢ Współorganizacja Śląskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. 

➢ Wykonanie materiałów promocyjnych sygnowanych logiem powiatu, w tym: 350 szt. 

kalendarzy trójdzielnych.   

• Również w 2021 roku Powiat Raciborski wziął 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. Ukazała się reklama 

w formie artykułu w dodatku specjalnym, jak również na stronie głównej portalu 

nowiny.pl.  

                        

 

• 13 czerwca 2021 roku na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Raciborzu odbyła się 

jubileuszowa, 15 edycja Festiwalu „Śląskich Smaków”. Podczas trwania imprezy odbyły 

się dwa pokazy kulinarne, w tym emocjonująca Bitwa Smaków. Jej efektów mogła 
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zakosztować zgromadzona na zamkowym dziedzińcu publiczność. Nie zabrakło lokalnych 

produktów prosto od ich producentów oraz regionalnych dań serwowanych m.in. przez 

restauracje Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”, Restauratorzy zadbali o to, by nikt na 

Festiwalu nie był głodny.  

Organizatorami Festiwalu "Śląskie Smaki" był Powiat Raciborski oraz Śląska Organizacja 

Turystyczna.  

 

 

 

 

• W dniach od 11 do 18 grudnia 2021 roku również na dziedzińcu Zamku Piastowskiego 

zorganizowano Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas Jarmarku można było 

spróbować świątecznych pyszności, kupić oryginalne prezenty, wzbudzić uśmiech 

na twarzach swoich dzieci i posłuchać na żywo swoich ulubionych gwiazd. 

Organizatorami Jarmarku byli Powiat Raciborski, Zamek Piastowski, Urząd 
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Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Kultury 

w Bielsku-Białej.    

 

     

 

 

                                             

• 28 września 2021 roku na Jasnej Górze odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego 

Dnia Turystyki. Podczas uroczystości wręczono Dyplomy Marszałka Województwa 

Śląskiego dla Rozwoju Turystyki w roku 2021. W ten sposób samorząd województwa 
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wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, 

promując miejscowe atrakcje, zachęcając tym samym do przyjazdu do województwa 

śląskiego. Wyróżnienie główne w kategorii osobowość turystyczna roku otrzymał Starosta 

Raciborski Grzegorz Swoboda. 

                                                 

• 6 października 2021 roku podczas Gali w Filharmonii Śląskiej marszałek województwa 

śląskiego Jakub Chełstowski wręczył Nagrody Europejskiego Forum Przyszłości. 

Uhonorowane zostały osoby mające bezpośredni wpływ na przyszłość naszego regionu, 

jego rozwój, transformację oraz promocję. W kategorii „Samorząd Przyszłości” nagrodę 

otrzymał Powiat Raciborski. Po raz kolejny starania o stworzenie lepszych warunków 

rozwoju gospodarczego oraz promocję regionu zostały zauważone przez władze 

wojewódzkie, czego efektem jest to prestiżowe wyróżnienie. 

                                  

 

W ramach działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Powiat 

Raciborski udzielił  dotacji celowych na łączną kwotę 25.000,00 zł: 
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➢ dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy 

pielęgnacji drzewostanu w zabytkowym parku w Łubowicach – 12.500,00 zł, 

 

   

 

➢ dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub budowlane przy 

remoncie elewacji zabytkowej plebanii w Bieńkowicach – 12.500,00 zł. 

   

 

IV.12. Współpraca z zagranicą 

 

Rok 2021 był rokiem trwającej epidemii, dlatego wspólne przedsięwzięcia 

z partnerami Powiatu Raciborskiego były ograniczone do minimum. Kontakt pomiędzy 

pracownikami ds. współpracy i włodarzami z Powiatu Raciborskiego, Märkischer Kreis 

i Elbe-Elster był utrzymywany na bieżąco poprzez konferencje online. 

• Wirtualne międzynarodowe  zawody pływackie e-swimming & twinning  

Od dnia 12 kwietnia do 9 maja 2021 roku przebiegały Międzynarodowe Zawody Pływackie 

pod nazwą „E-swimminng&twinning”, które odbyły się w formie online. Wzięły w nich 

udział grupy reprezentacji klubów pływackich z powiatu raciborskiego, Märkischer Kreis 

i Elbe-Elster, które za pośrednictwem specjalnie przygotowanej platformy, liczbę 

codziennych kroków przeliczały na odcinki przeciętnej trasy.  
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Dnia 24 czerwca 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Raciborzu swoje dyplomy i nagrody 

otrzymali uczestnicy zawodów.  

✓ Victoria Racibórz jako 36-osobowa drużyna uplasowała się na III miejscu,  

✓ Wśród najlepszej dziesiątki na 100 biorących udział zawodników, znalazła się trójka 

dziewcząt z „Victorii”. 

Powyższe zawody to efekt owocnej współpracy Powiatów Raciborskiego, Elbe-Elster oraz 

inicjatora konkursu – Märkischer Kreis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Profesjonalna Wystawa Sztuki ,,EINE LAUSITZ”  

Pierwszą możliwą do bezpośredniego spotkania okazją była 13. Profesjonalna Wystawa 

Sztuki, która co dwa lata odbywa się w powiecie Elbe-Elster i której wernisaż odbył się 

29 maja 2021 roku w Gut Saathain. Reprezentantką Powiatu Raciborskiego była mieszkająca 

w Grzegorzowicach Edyta Reichel, która zmierzyła się z tematem „Łużyce”. Edyta Reichel 

w Elbe-Elster reprezentowała Powiat Raciborski już po raz drugi. 
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• Obchody Jubileuszu 20-lecia współpracy Powiatu Raciborskiego i Märkischer 

Kreis. 

W dniach od 30 września do 3 października 2021 roku odbywał się jubileusz 

20-lecia Powiatu Raciborskiego i Märkischer Kreis. W wydarzeniu uczestniczyły delegacje 

z Märkischer Kreis i Elbe-Elster. Poza oficjalną uroczystością zaproszeni na jubileusz goście 

zwiedzili wiele atrakcji turystycznych i spędzili w powiecie raciborskim łącznie 3 dni.  

Starosta Grzegorz Swoboda podczas otwarcia obchodów na Zamku Piastowskich 

w Raciborzu zwrócił uwagę, że główną ideą tego porozumienia to łączenie ludzi, którzy 

w innych okolicznościach nigdy nie mieliby okazji się spotkać. A tych okazji, jakie stworzyły 

do tego oba związane ze sobą powiaty było sporo, bo od 2001 roku, kiedy rozpoczęto 

współpracę, była ich blisko setka. Od delegacji, studyjnych wizyt, seminariów czy praktyk 

zawodowych przez staże, koncerty, konferencje i jubileusze aż do festiwali, warsztatów, 

konkursów, wernisaży i zawodów sportowych. Długoletnia, wspierana przez powiaty owocna 

współpraca ze swoimi odpowiednikami w Niemczech widoczna jest na poziomie m.in. klubu 

pływackiego MKS SMS „Victoria” Racibórz, zespołu folklorystycznego „Tworkauer Eiche” 

czy raciborskiego oddziału PTTK.  Równocześnie sukcesem dla Starosty jest gotowość do 

wzajemnej pomocy w potrzebie, która już wielokrotnie została wystawiona na próbę 

i przełożyła się na realne wsparcie z jednej i drugiej strony.  

Delegacje z Märkischer Kreis oraz z Elbe-Elster podczas wizyty w powiecie raciborskim 

poznały powiat i jej turystyczne atrakcje. Nie obyło się bez zwiedzania Zabytkowej Stacji 

Kolejki Wąskotorowej oraz Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach,  

Centrum Eichendorffa w Łubowicach, Zbiornika „Racibórz Dolny”, ruin Zamku 
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w Tworkowie, Zaczarowanego Ogrodu w Raciborzu, a na koniec wizyty w Grodzie 

Średniowiecznym u Drengów znad Górnej Odry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.13. Inwestycje i projekty 

 

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.  

Powiat Raciborski w 2021 roku  

przeprowadził inwestycje drogowe na kwotę  

ok. 25 mln zł. ✓ 
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• Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504S w Kornicach na 

odcinku od początku skrzyżowania z DP 3525S do km2+386 i przebudowa 

na odcinku od km 1+589 – wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

robót budowlanych 

W pierwszym etapie realizowano przebudowę odcinka drogi w kierunku Pawłowa o długości 

377 mb. Natomiast zakres rozbudowy dotyczył odcinka drogi o długości 396 mb 

od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku na Maków do rejonu skrzyżowania z drogą 

gminą ul. Główną.   

Całkowity koszt zadania: 7.922.182,00 zł, w tym: 

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 4.242.427,20 zł, 

- pozostała kwota 3.679.754,80 zł stanowi środki firmy Eko – Okna S.A. z siedzibą 

w Kornicach i Powiatu Raciborskiego. 

                   Stan „przed realizacją”                                 Stan „przed realizacją” 

                

           Stan „po realizacji”                                     Stan „po realizacji” 
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• Remont drogi powiatowej 3516S ul. Głównej i Raciborskiej oraz 

przebudowa drogi powiatowej 3517S ul. Dworcowej w Tworkowie 

W pierwszym etapie wykonano remont ul. Głównej i Raciborskiej. Na długości 1.800 mb 

wykonano wymianę nawierzchni bitumicznej na jezdni i skrzyżowaniach wraz 

z dostosowaniem wysokości zjazdów z drogi oraz wymianę uszkodzonych krawężników 

i elementów odwodnienia.  

Z kolei w ramach drugiego etapu wykonano przebudowę ul. Dworcowej poprzez wymianę 

całej konstrukcji jezdni na odcinku o długości 560 mb od ul. Zamkowej do skrzyżowania 

z drogą gminną i wymianę nawierzchni bitumicznej na dalszym odcinku o długości 590 mb 

do przejazdu kolejowego. Na całym odcinku wykonano nową ścieżkę rowerową oraz 

odtworzono pobocza. 

                Stan ”przed realizacją”                          Stan „przed realizacją” 

           

                   Stan „po realizacji”                                  Stan „po realizacji” 

          

• Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3536S ul. Ofiar 

Oświęcimskich w Górkach Śląskich 

Zadanie obejmowało 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  



    

                                   
69 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021 

930 mb. Zakres obejmował m.in.: przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, 

chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza. 

            Stan „przed realizacją”                                 Stan „przed realizacją’ 

          

              Stan „po realizacji”                                          Stan „po realizacji’ 

         

Powyższe 2 zadania realizowano wspólnie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej  

nr 3517S w Tworkowie od skrzyżowania z ulicą Zamkową do przejazdu 

kolejowego oraz remont drogi powiatowej nr 3516S pomiędzy 

skrzyżowaniami z DK 45 w Tworkowie i przebudowa drogi powiatowej  

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

działki drogowej nr 257/3  od strony DW 919".   

Całkowity koszt zadania to 5. 848.246,56 zł, w tym: 

- dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych: 3. 204 145,51 zł, 

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1. 223 034,53 zł. 

Pozostałą kwotę w wysokości 1. 421 066,52 zł stanowiły środki Powiatu Raciborskiego, 

Gminy Krzyżanowice i Gminy Nędza. 
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• Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku 

wodnego Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz 

Zadanie obejmuje przebudowę jezdni na długości 958 mb od cieku wodnego Żabnica 

w kierunku Miasta Racibórz. 

Całkowity koszt zadania: 2.342.127,76 zł,  

- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1.287.087,86 zł, 

- wkład własny Powiatu Raciborskiego: 1.055.039,90 zł, w tym: 

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 528.503,95 zł, 

- wkład własny partnera - Gminy Kornowac: 526.535,95 zł. 

 

              Stan „przed realizacją”                                       Stan „przed realizacją”                 

      

                Stan „po realizacji”                                               Stan „po realizacji” 

       

 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania  

z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru 

zabudowanego w kierunku Krzanowic 
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Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości 600 mb, 

od skrzyżowania z gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego 

w kierunku Krzanowic. 

Całkowity koszt zadania: 1.691.127,00 zł,  

- w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 929.037,45 zł, 

wkład własny Powiatu Raciborskiego: 762.089,55 zł w tym: 

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 378.646,28 zł, 

- wkład własny partnera - Gminy Krzanowice: 383.443,27 zł. 

              Stan „przed realizacją”                                     Stan „przed realizacją” 

          

             Stan „w trakcie realizacji”                            Stan „w trakcie realizacji” 

         

 

• Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3524S wykorzystywanej jako 

dojazd do gruntów rolnych w gminie Pietrowice Wielkie, sołectwo 

Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki 

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

folwarku Turmasy. 

Całkowity koszt zadania to 518.598,77 zł, w tym: 
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-dofinansowanie środkami budżetu województwa śląskiego: 225.000,00 zł, 

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 202.240,27 zł, 

- pozostałą kwotę w wysokości 91.358,50 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego oraz 

Gminy Pietrowice Wielkie. 

              Stan „przed realizacją”                                 Stan „przed realizacją” 

       

              Stan „po realizacji”                                           Stan „po realizacji” 

        

 

• Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych 

jako dojazd do gruntów rolnych w gminie Rudnik, sołectwo Gamów, 

obrębie geodezyjnym Gamów 

W zakresie zadania prowadzone były prace na długości 420 mb, od skrzyżowania z drogą 

gminną do wsi Sławienko do granicy z gminą Pietrowice Wielkie, oraz na długości 320 mb                                             

od skrzyżowania  przy budynku Straży Pożarnej w Gamowie do skrzyżowania na Krowiarki. 

Całkowity koszt zadania to 545.405,12 zł, w tym: 

- dofinansowanie środkami budżetu województwa śląskiego: 130.000,00 zł, 

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 237.188,21 zł, 

- pozostałą kwotę w wysokości 178.216,91 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego 

i Gminy Rudnik. 
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            Stan „przed realizacją”                                   Stan „przed realizacją” 

          

                 Stan „po realizacji”                                          Stan ”po realizacji” 

         

 

• Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej 

nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze w kilometrażach: 0+418+0+551 

i 1+774-4+248 

Zadanie obejmowało roboty drogowe na długości 2.961 mb tj. w m. Owsiszcze od granicy 

Państwa do rejonu skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego o długości 487 mb oraz 

od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3507 S na Wydalu do skrzyżowania z drogą krajową 

nr 45 w miejscowości Krzyżanowice o długości 2.474 mb. 

Całkowity koszt zadania to 2.726.069,07 zł, w tym: 

- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 2.107.982,16 zł, 

- pozostałą kwotę w wysokości 618.086,91 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego 

i Gminy Krzyżanowice. 
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                 Stan „przed realizacją”                                  Stan „przed realizacją” 

       

               Stan „po realizacji”                                           Stan „po realizacji” 

      

• Remont odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin, 

w kilometrażu 0+661-1+932 

Zadanie obejmowało roboty drogowe na długości 1.271 mb tj. od skrzyżowania z drogą 

gminną w Bojanowie za mostem nad rzeką Psina do skrzyżowania z drogą powiatową 

nr 3529S w kierunku na Bieńkowice.  

Całkowity koszt zadania to 944.677,10 zł, w tym: 

- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 746.848,00 zł, 

- pozostałą kwotę w wysokości 197.829,10 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego 

i Gminy Krzanowice. 
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          Stan „przed realizacją”                                        Stan „przed realizacją’                

      

               Stan „po realizacji”                                            Stan „po realizacji” 

     

• Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości 

Tworków do skrzyżowania z DP 3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 

1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-2+313, 

a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 

i 2+050-2+288 

Remont dotyczył odcinka od końca terenu zabudowanego w Tworkowie do skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 3511S w rejonie osady Wydale. Długość tego odcinka 1.673 mb.  

Całkowity koszt zadania to 1.461.290,05 zł, w tym: 

- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 557.644,00 zł,  

- pozostałą kwotę w wysokości 903.646,05 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego  

i Gminy Krzyżanowice. 
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                  Stan „przed realizacją”                                 Stan „po realizacji” 

    

• Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie 

w kilometrażu 0+455-1+150 

Zadanie obejmowało roboty drogowe na odcinku o dł. 695 mb tj. od skrzyżowania  

z ul. Lasacką w Sławikowie do połączenia z drogą z płyt betonowych.  

Całkowity koszt zadania to 504.365,57 zł, w tym: 

- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 393.421,49 zł. 

- pozostałą kwotę w wysokości 110.944,08 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego oraz 

Gminy Rudnik.  

            Stan „przed realizacją”                             Stan „przed realizacją” 
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                  Stan „po realizacji”                                       Stan „po realizacji” 

     

• Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – 

Tworków w kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 

5+627-5+777 i 6+997-7+827 

Zadanie obejmowało roboty drogowe na łącznej długości 2.522 mb, głównie w terenie 

niezabudowanych m. Borucin i Bolesław oraz od skrzyżowania z drogą gminą w kierunku na 

„Hajkowiec” do drogi gminnej ul. Księdza Doktora Augustyna Weltzla w Tworkowie. 

Całkowity koszt zadania to 2.231.236,83 zł, w tym: 

- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 1.780.069,00 zł, 

- pozostałą kwotę w wysokości 451.167,83 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego oraz 

Gminy Krzyżanowice i Gminy Krzanowice.  

                Stan „przed realizacją”                                  Stan „przed realizacją” 
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     Stan „po  realizacji”                                            Stan „po realizacji” 

     

• Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach 

w kilometrażu: 5+551 

Zadanie poległo na wymianie części przelotowej przepustu DN 2x100m o długości 15m, 

wymianie ścianek czołowych, wykonaniu warstw konstrukcyjnych jezdni i poboczy, 

odtworzeniu nawierzchni bitumicznej, umocnieniu skarp i dna rowu. 

Całkowity koszt zadania to 136.530,00 zł, w tym: 

- dofinansowanie środkami budżetu państwa: 109.224,00 zł. 

- pozostałą kwotę w wysokości 27.306,00 zł stanowią środki Powiatu Raciborskiego i Gminy 

Pietrowice Wielkie.  

             Stan „przed realizacją”                                Stan „przed realizacją” 
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        Stan „po realizacji”                                   Stan „po realizacji” 

     

• Przebudowa odcinka ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej 

w Raciborzu 

W ramach 4 etapu zadania realizowanego w 2021r. 2021 nawierzchnię chodnika w ciągu 

ul. Dębicznej w Raciborzu na odcinku od zjazdu na działkę nr 293/112 zabudowaną 

nieruchomością nr 27 do skrzyżowania ul. Dębicznej z ul. Za Dębiczem wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi. Całkowita długość ciągu pieszego wykonana w IV etapie wyniosła 

143,7 m. 

Koszt zadania: 71.247,63 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

- Miasta Racibórz: 50.000,00 zł, 

- Powiatu Raciborskiego: 21.247,63 zł . 

               Stan „przed realizacją”                                    Stan „przed realizacją” 
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                   Stan „po realizacji”                                        Stan „po realizacji” 

      

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej 

w Raciborzu 

W ramach  zadania wykonano nawierzchnię chodnika w ciągu ul. Pogrzebieńskiej 

w Raciborzu na odcinku od skrzyżowania z ul. Pogwizdowską do zjazdu na drogę 

wewnętrzną – ul. Na Wzgórzu. Całkowita długość ciągu pieszego wyniosła 94,5 mb. 

Koszt zadania: 127.865,61 zł. 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

- Miasta Racibórz: 49.556,62 zł, 

- Powiatu Raciborskiego: 78.308,99 zł   

               Stan „przed realizacją”                                  Stan „przed realizacją” 
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                      Stan „po realizacji”                                  Stan „po realizacji” 

       

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S ul. Słowackiego 

w m. Kuźnia Raciborska 

W ramach  zadania przebudowano w roku 2021 nawierzchnię chodnika w ciągu ul. Juliusza 

Słowackiego w m. Kuźnia Raciborska na odcinku od skrzyżowania ul. Kościelnej, 

Kozielskiej i Placu Adama Mickiewicza (DW 425) do skrzyżowania ul. Juliusza Słowackiego  

i ul. Powstańców – po stronie lewej. Całkowita długość ciągu pieszego przebudowana w 2021 

roku wyniosła 232,7 mb.  

Koszt zadania: 140.978,70 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

- Gminy Kuźnia Raciborska: 70.489,35  zł, 

- Powiatu Raciborskiego: 70.489,35  zł. 

             Stan „przed realizacją”                                      Stan „przed realizacją” 
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                   Stan „po realizacji”                                     Stan „po realizacji” 

        

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP3527S ul. Józefa Rostka 

w Wojnowicach 

W ramach  zadania przebudowano w roku 2021 nawierzchnię chodnika w ciągu ul. Józefa 

Rostka w miejscowości Wojnowice na odcinku od łącznika ulicy Józefa Rostka z ulicą 

Odrodzenia (przy OSP) do skrzyżowania ul. Józefa Rostka z ul. Odrodzenia i ul. Mickiewicza 

– po stronie prawej.  

Całkowita długość ciągu pieszego przebudowana w ciągu DP 3527S w m. Wojnowice 

wykonana w 2021 roku wyniosła 272,8 mb. 

Koszt zadania: 173.372,08 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

- Miasta Krzanowice: 86.686,04 zł 

- Powiatu Raciborskiego: 86.686,04 zł   

                 Stan „przed realizacją”                                 Stan „przed realizacją” 
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                       Stan „po realizacji”                                    Stan „po realizacji” 

         

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w Krzanowicach 

W ramach  zadania przebudowano w roku 2021 nawierzchnię chodnika w ciągu ul. Długiej  

w Krzanowicach na odcinku od działki zabudowanej posesją oznaczoną nr 9 do działki 

zabudowanej posesją oznaczoną nr 43 przed skrzyżowaniem z DP 3506S (ul. Samborowicka 

w m. Krzanowice) – po  stronie lewej. Całkowita długość ciągu pieszego przebudowana  

w 2021 roku wyniosła 345,3 mb. 

Koszt zadania: 190.425,61 zł 

Zadanie sfinansowano ze środków: 

- Miasta Krzanowice: 95.212,80 zł 

- Powiatu Raciborskiego: 95.212,81 zł   

                 Stan „przed realizacją”                              Stan „przed realizacją” 
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                      Stan „po realizacji”                                  Stan „po realizacji” 

          

• Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S 

przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Pogrzebieniu 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie przebudowę 

chodników, montaż kompletnych zestawów sygnalizatorów z systemami detekcji oraz ze 

zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego, 

wymianę i montaż oznakowania pionowego. 

Przewidywany koszt zadania to:  172.632,20 zł, 

Dofinansowanie zadania z RFRD to: 127.920,00 zł. 

Pozostały koszt w wysokości 44.712,20 zł to środki Powiatu Raciborskiego i Gminy 

Kornowac. 

Planowany termin zakończenia zadania to czerwiec 2022 r.  

               Stan „przed realizacją”                               Stan „przed realizacją” 
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• Przebudowa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S 

z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu 

Zadanie obejmuje przebudowę 4 przejść dla pieszych, tj. 2 w ciągu DP 3548S ul. Piaskowej                        

w Raciborzu oraz przyległych przejść w ciągu dróg gminnych, tj. przy ul. Sudeckiej  

i Szkolnej w Raciborzu. 

Przewidywany koszt zadania to: 616.362,84  zł  

Dofinansowanie zadania z RFRD to: 476.000,00 zł, 

Pozostały koszt w wysokości 140.362,84 zł to środki Powiatu Raciborskiego i Miasta 

Racibórz. 

Planowany termin zakończenia zadania to wrzesień 2022 r.   

                  Stan „przed realizacją”                              Stan „przed realizacją” 

          

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK45  

do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie 

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3507S ul. Głównej w miejscowości 

Tworków na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 (ul. Nowa) dalej w kierunku 

osady Wydale do końca obszaru zabudowanego w rejonie skrzyżowania z ul. Hanowiec. 

Długość przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wyniesie 626,30 mb. 

Przewidywany koszt zadania to:  1.769.186,39 zł.  

Zadanie przewidziane do sfinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych, Powiatu Raciborskiego i  środków Gminy Krzyżanowice.   

Planowany termin realizacji zadania to: 31 lipca 2022 r. 
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                Stan „przed realizacją”                                Stan „przed realizacją” 

       

 

• Scalenia gruntów realizowane na terenie Powiatu Raciborskiego 

w 2021 roku   

 

 

 

W  2021 roku kontynuowane były prace ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, 

poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją  

i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” dla operacji typu  “Scalanie gruntów” realizowanej 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łącznie środki 

finansowe na realizację operacji to 30.214.980,81 zł, z czego w 2021 roku wykonano prace, 

których koszt wyniósł 3.772.566,70 zł.  

✓ Krzyżanowice - w 2021 roku wydana została decyzja zatwierdzająca projekt scalania 

gruntów na terenie Krzyżanowic, gdzie wartość projektu wynosiła 6.558.867,16 zł. 

W ramach zagospodarowania poscaleniowego w 2021 roku wykonanych zostało: 12,165 

km dróg transportu rolnego oraz oczyszczeni i udrożnienie urządzeń melioracji wodnej 

wraz z 25 przepustami na długości 8,174 km. Łączne nakłady finansowe na realizację prac 

w 2021 roku wzniosły 2.880.266,43 zł. 
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✓ Samborowice - łączna wartość projektu 4.728.384,69 zł. W 2021 roku kontynuowane 

były prace scaleniowe obejmujące część geodezyjną, zmierzające do opracowania 

projektu scalenia gruntów. Poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 221.976,56 zł. 

✓ Roszków – łączna wartość projektu 6.335.610,71 zł. W 2021 roku kontynuowane były 

prace scaleniowe obejmujące część geodezyjną, zmierzające do opracowania projektu 

scalenia gruntów. Poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 591.699,20 zł. 

✓ Lekartów – łączna wartość projektu 1.595.835,43 zł. W 2021 roku kontynuowane były 

prace scaleniowe obejmujące część geodezyjną, zmierzające do opracowania projektu 

scalenia gruntów. Poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 78.624,51 zł. 

W ramach prac scaleniowych na obiektach: Krzyżanowice, Samborowice, Lekartów                     

i Roszków wydzielone zostaną niezbędne grunty na cele związane z poprawą stosunków 

wodnych w zakresie retencji wodnej. Ponadto dla ww. obiektów również w ramach prac 

scaleniowych wydzielone zostaną grunty przeznaczone na cele użyteczności publicznej, 

zgodnie z założeniami do projektu scalenia. 
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• Adaptacja budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego 

na centrum turystyczno – historyczne z ekspozycją multimedialną 

na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

W 2021 roku Powiat Raciborski otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja 

budynku Słodowni i modernizacja Domu Książęcego na centrum turystyczno– historyczne  

z ekspozycją multimedialną na Zamku Piastowskim w Raciborzu. 

Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych oraz zakup 

wyposażenia w celu adaptacji i zaaranżowania pomieszczeń piwnicy, parteru, I, II piętra 

i poddasza Słodowni oraz modernizacja z aranżacją wnętrz Domu Książęcego. Nowoczesne 

multimedialne wystawy muzealne i przestrzeń warsztatowa reprezentować będą historię ziemi 

raciborskiej. Sale warsztatowe i komnaty tematyczne z zapleczem gastronomicznym 

uzupełniają ofertę.  

Przewidywana wartość inwestycji: 19.800.000,00 zł 

Kwota dofinansowania: 17.820.000,00 zł 

Okres realizacji zadania: Rok 2022 – 2024. 

 

Przebudowano / wyremontowano dróg powiatowych 

- 16.900 mb ✓ 

Ilość przebudowanych / wykonanych 

chodników –  1.689 mb ✓ 

 

Inwestycje drogowe w 2021 roku wykonano na 

kwotę 

ok. 25 mln zł. ✓ 
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V. Charakterystyka wybranych powiatowych 

jednostek organizacyjnych  

V.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 r., z datą rozpoczęcia 

działalności od 1 września 2020 r. jako jednostka organizacyjna Powiatu Raciborskiego. 

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

zdrowia i wychowania fizycznego.  

Aktualna oferta rekreacyjno-sportowa PCS obejmuje m.in. całoroczne odpłatne zajęcia 

z akrobatyki i nowoczesnych form ruchu, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców na poziomie 

juniorskim, męskiej koszykówki, tenisa stołowego, wspinaczki, łucznictwa, jogi 

relaksacyjnej, tańca (solo dance), kicboxingu, zajęć pilatesowych, zajęć dedykowanych 

seniorom pod nazwą „Zdrowy kręgosłup”, kursu języka japońskiego, języka polskiego dla 

obcokrajowców. Jednostka swoją ofertę kieruje zarówno do młodzieży szkolnej, 
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jak i dorosłych. Istnieje także możliwość wynajęcia zasobów nowej instytucji pod działalność 

sportową i rekreacyjną. Z tej szansy skorzystały już m.in. kluby Capoeiry i brazylijskiego 

Ju-Jitsu, Zespół Uśmiech z Tworkowa, Stowarzyszenie Ruch Najlepsze Lekarstwo, które 

organizuje przy Klasztornej 9 zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, Państwowa Straż Pożarna, 

drużyny Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej, trzy akademie piłkarskie, Raciborski Klub Seniora, 

Śląski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Do południa z sal gimnastycznych korzysta lub 

korzystała młodzież CKZiU nr 1, ZSO nr 1 w Raciborzu, TEB oraz seniorzy w ramach 

komercyjnych ćwiczeń pilatesowych, czy jogi. 

 

               

 

Warto podkreślić, że Zarząd Powiatu Raciborskiego poprzez swoją jednostkę 

budżetową realizuje m.in. szeroko zakrojoną politykę prorodzinną i senioralną. Stąd 

kilkakrotna modyfikacja cennika PCS. Dzięki ww. zmianom seniorzy korzystają dziś z rabatu 

w wysokości 50% stawki zasadniczej opłaty za zajęcia organizowane przez PCS; podobnie 

jak kolejni członkowie wspólnego gospodarstwa domowego. Opłata za każde dodatkowe 

zajęcia dla odbiorców indywidualnych także podlega zniżce pięćdziesięcioprocentowej.  

Jednym z celów statutowych PCS jest promowanie działań turystycznych                                         

i prozdrowotnych, stąd kilka przedsięwzięć, które związane są z ogólnie pojętą mobilnością 

człowieka: 

• Inauguracja Klubu Morsa i zakończenie sezonu zimowego w Bukowie – marzec 2021, 

• Poznajemy atrakcje turystyczne  Ziemi Raciborskiej. Rodzinny rajd rowerowy 

po gminie Rudnik – czerwiec 2021, 
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• Wyjazd rodzinny na Jurę (Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec) i Pustynię Błędowską 

(uczestnicy to m.in. dzieci z Pogotowia Opiekuńczego w Kuźni Raciborskiej) – lipiec 

2021, 

• Wyjazd do Rud i na Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Ruda” w Rybniku dla 

samotnych mam i ich dzieci z Centrum Matki z Dzieckiem „Maja” – lipiec 2021, 

• Wyjazd rodzinny na Krawców Wierch (Beskid Żywiecki) i do Geo-Parku Glinka 

(uczestnicy to m.in. dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych w Kuźni 

Raciborskiej i Samborowicach)– sierpień 2021, 

• Podróż kolejką wąskotorową oraz zwiedzanie parku Cystersów. Wyjazd dla 

podopiecznych Stowarzyszenia DOM i Środowiskowego Domu Samopomocy  – 

sierpień 2021, 

• Wyjazd do Rud dla podopiecznych Stowarzyszenia SPEKTRUM – sierpień 2021, 

• Wyprawa w Sudety Wschodnie – Międzygórze, Śnieżnik i Jaskinia Niedźwiedzia – 

październik 2021, 

• Wyjazd do Wisły na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich – Klub Kibica – 

grudzień 2021. 

 

 

W 2021 roku zorganizowano zawody oraz turnieje, które cieszyły się ogromnym 

zainteresowaniem, były to m.in. 

• Siatkówka – szkoły średnie, 

• Turniej szachowy o puchar Starosty Raciborskiego, 

• Turniej tenisa stołowego, 

• Turniej dwójek siatkarskich, 

• Turniej łuczniczy, 

• II Międzynarodowy Memoriał Szachowy im. Alfreda Chrobaka w szachach szybkich, 

• Miejskie finały sztafetowych biegów przełajowych szkół podstawowych, 

• Finał rejonowy szkolnej ligi lekkiej atletyki, 

• Biegi przełajowe w Parku Zamkowym, 
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• Śląska liga juniorów siatkarskich, 

• Miejskie finały szkół podstawowych w szachach, 

• Turniej rejonowy w szachach szkół średnich, 

• Zawody badmintona. 

                                                  

W Powiatowym Centrum Sportu własnym sumptem wyremontowano całą kondygnację 

piwniczną, wszystkie szatnie i częściowo sanitariaty. Zlecono kompleksowy przegląd 

i wykonanie koniecznych napraw instalacji elektrycznych. Interwencyjnie poklejono poszycie 

dachowe. Odnowiono klatki schodowe oraz hol na parterze. Nadano nowy charakter 

i nowoczesny wygląd dotychczasowej sali narad na pierwszym piętrze. Ponadto 

uporządkowano miejsca wokół budynku m.in. odświeżając oznakowanie poziome/ pionowe 

oraz wprowadzając karty parkingowe, wyznaczono nowe miejsca postojowe dla rowerów, 

również wstępnie zrewitalizowano tzw. Aleję Olimpijczyków oraz poprawiono estetykę 

otoczenia i wnętrz.  

W budynku Powiatowego Centrum Sportu powstała sala taneczna, multimedialna sala 

konferencyjna, został odnowiony hol główny, w którym zostały rozwieszone japońskie grafiki 

autorstwa Mariusza Szmerdta z Częstochowy. Zostały odnowione wszystkie pomieszczenia 

biurowe, pokój socjalny przy sali gimnastycznej, magazyn na sprzęt sportowy. 
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 Ze względu na panującą na terenie kraju epidemię COVID-19 w 2021 roku nie udało 

się przeprowadzić zaplanowanej i bogatej w ciekawe przedsięwzięcia feryjnej akcji zima, 

natomiast dzięki przychylności Zarządu Powiatu jednostka wzbogaciła się w tym czasie 

w nowy sprzęt i wyposażenie tj. stoły do piłkarzyków i tenisa stołowego, tablice do darta, 
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multimedia (dwa telewizory, kino domowe, konsola do gier komputerowych).   

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu było współorganizatorem m.in. Powiatowego Dnia 

Zrównoważonego Transportu, akcji Lato w Powiecie 2021. 

 

               

 

W 2021 roku zlecono opracowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej nawiązującej 

wprost do barw Powiatu Raciborskiego m.in. logotypu wraz z księgą znaku, zamontowanie na 

zewnętrznej fasadzie budynku neonu świetlnego z pełną nazwą i logotypem PCS, 

wyprodukowanie gadżetów reklamowych m.in. koszulek i ręczników sportowych.  

PCS w Raciborzu podjął współpracę medialną z RTK, Radiem Vanessa, lokalnymi 

wydawnictwami i portalami.  

Zainicjowano działalność nieformalnego klubu kibica przy PCS, dzięki czemu barwy 

i symbole Powiatu Raciborskiego obecne są na regionalnych, ogólnopolskich 

i międzynarodowych wydarzeniach sportowych. 

Głównym sposobem komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym, a także klientami 

jednostki jest profil PCS na Facebooku, który obecnie obserwuje 1.827 osób. Jest to również 

podstawowy nośnik reklam i promocji wydarzeń. 

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu zostało wyposażone w 2021 roku w nowy 

sprzęt: 

- nowy defibrylator AED, 
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- 3 stoły pingpongowe, 

- 3 piłkarzyków stołowych, 

- 6 tablic do darta, 

- nowe wyposażenie komputerowe na 3 stanowiskach pracy, 

- nowe meble biurowe na wszystkich stanowiskach pracy, 

- robot tenisowy butterfly, 

- podium z napisem „Powiat Raciborski’. 

 

     

 

W 2021 roku zlecono opracowanie dokumentacji, a następnie uzyskano pozwolenie 

na budowę w ramach projektu kompleksowej adaptacji PCS do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, obejmująca budowę windy zewnętrznej wraz z wiatrołapem, która 

skomunikuje wszystkie trzy kondygnacje budynku, wydzielenie toalety dla 

niepełnosprawnych na parterze i montaż platformy schodowej na pierwszym piętrze. Wartość 

kosztorysowa netto: 275.380,42 zł (prace budowlane i montażowe – winda) + 9.273,46 zł 

(elektryka) + 12.691,70 zł (hydraulika WC). Opracowano dokumentację wraz z kosztorysem 

inwestorskim na częściowy remont szatni, sanitariatów i natrysków oraz wykonanie 

wentylacji mechanicznej w kondygnacji piwnicznej budynku. Wartość kosztorysowa 

w kwotach netto: 139.103,93 zł (remont pomieszczeń), 236.158,94 zł (remont wewnętrznej 

instalacji wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz wentylacji). 

Opracowano dokumentację projektową na remont nieczynnego od paru lat centrum 

saunowego wraz z jego rozszerzeniem o dodatkowe funkcje. Docelowo w części piwnicznej 

PCS powstanie kompaktowe, nowoczesne Centrum Odnowy Biologicznej, które poza 

saunami oferować będzie naszym klientom krioterapię, zimne kąpiele basenowe, jacuzzi, 
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grotę solną, strefę wypoczynkową - wszystko dostosowane do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami. Wartość kosztorysowa wynosi: 666.189,92 zł. 

Ponadto Powiat Raciborski zlecił opracowanie dokumentacji projektowej na instalację 

fotowoltaiczną dla czterech obiektów użyteczności publicznej, w tym dla Powiatowego 

Centrum Sportu w Raciborzu, dzięki czemu zużycie energii elektrycznej po uruchomieniu 

COB powinno pozostać bez zmian. 

Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu prowadzi szeroki wachlarz działań 

sportowych i promocyjnych na terenie powiatu raciborskiego, również współpracuje  

z licznymi podmiotami zewnętrznymi: klubami sportowymi, gminami, Subregionem 

Zachodnim, stowarzyszeniami i instytucjami publicznymi.   

 

 

 

V.2. Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 

 

 Zasadniczym i podstawowym zakresem działalności jednostki jest pełnienie – zgodnie 

z ustawą o drogach publicznych – funkcji zarządu drogi dla dróg powiatowych, dla których 

zarządcą jest Zarząd Powiatu Raciborskiego.  

 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 sieci dróg powiatowych zlokalizowanych jest 25 szt. obiektów inżynierskich 

tj. mosty, przepusty, wiadukty, kładki oraz 9 szt. przejazdów kolejowo – drogowych. 
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    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 wykonane: 

- „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 wykonane: 

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

6 3544S Pogrzebień – gr. powiatu  3.239 

Zadania wykonane: 

- „Ustawienie krawężników i zabudowa wpustów ulicznych  przy DP 3544 S - ul. Lubomska w 

Pogrzebieniu” 

Zadania w trakcie realizacji: 

- „Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 3544S przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Pogrzebieniu” 

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 wykonane: 

- „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 wykonane: 

-  „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527S – ul. Józefa Rostka w Wojnowicach” 

Zadania w trakcie przygotowania: 

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

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

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” 

- „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528S w Krzanowicach” 
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11 3529S Krzanowice – Tworków  5.157 

Zadania wykonane: 

- ,,Przebudowa chodnika w ciągu DP 3529S – ul. Kopernika w Borucinie” 

- „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 

2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i  6+997-7+827” 

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 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku obszaru 

zabudowanego Borucina” 

-„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” 

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin, w kilometrażu 0+661-1+932” 

13 3531S Bojanów –  Bieńkowice  1.387 

 Razem w Gminie Krzanowice  19.900 

 Gmina Krzyżanowice   

14 3507S Tworków – gr. państwa  3.228 

Zadania wykonane: 

- „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3507S od miejscowości Tworków do skrzyżowania z DP 

3511S w kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-2+050 oraz odtworzenie rowów w kilometrażu 2+050-

2+313, a także remont odcinków tej drogi w kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-2+288” 

Zadania w trakcie realizacji: 

-  „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 wykonane: 

- „Remont jezdni, poboczy i rowów na odcinkach drogi powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – Owsiszcze 

w kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-0+551 i 1+774-4+248” 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Przebudowa 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” 

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

18 3517S Tworków – dojazd do st. PKP 1.440 

Zadania wykonane: 

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

przejazdu kolejowego” 

19 3529S Krzanowice – Tworków 2.767 

Zadania wykonane: 

- „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3529S Borucin – Bolesław – Tworków w kilometrażach: 

2+213-2+366, 2+723-3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i  6+997-7+827” 

Zadania w trakcie przygotowania: 

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3529 S na odcinku od DK 45 w Tworkowie do początku 

obszaru zabudowanego Borucina” 

20 3531S Bojanów – Bieńkowice 1.871 

Zadania wykonane: 

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

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" 

- „Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534S – ul. 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” 

- „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 
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31 3503S Strzybniczek – Pawłów  2.060 

32 3504S Pawłów – Pietrowice Wielkie  3.969 

Zadania wykonane: 

- „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”, 

- „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” 

35 3524S od DP 3503S – gr. woj. (Tłustomosty) 4.691 

Zadania wykonane: 

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

gminie Pietrowice Wielkie, sołectwie Krowiarki, obrębie geodezyjnym Krowiarki" 

- „Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524S w Krowiarkach w kilometrażu 5+551” 

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 wykonane: 

- „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 4 i 5” 

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, 3 i 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 realizowane: 

- „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP 3548S z ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu” 

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", 
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Stan na dzień 31.12.2021 rok 

 

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg mieści się przy ul. 1 Maja 3 o łącznej powierzchni 

10.128 m². Na terenie zlokalizowany jest plac składowy oraz budynki: biurowy, portierni, 

warsztatowo – garażowy, jak również wyodrębniony obszar stanowiący parking strzeżony dla 

pojazdów usuniętych z dróg. 

Jednostka zatrudnia 24 pracowników, z tego 11 osób stanowi zespół pracowników techniczno 

– merytorycznych oraz administracyjno – finansowych, natomiast 13 osób to pracownicy 

fizyczni – dróżnicy, operatorzy obsługujący pojazdy i sprzęt wykonujący czynności w terenie.  

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” 

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” 

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

48 3514S Przejście przez Rudnik 1.946 

49 3518S Sławików – Grzegorzowice 3.333 

Zadania wykonane: 

- „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3518S w Sławikowie w kilometrażu 0+455-1+150” 

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 wykonane: 

- „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 wykonane: 

- „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3547S wykorzystywanych jako dojazd do gruntów 

rolnych w gminie Rudnik, sołectwie Gamów, obrębie geodezyjnym Gamów” 

  Razem w Gminie Rudnik 42.936 

  Razem w Powiecie Raciborskim 169.225 
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Jednostka posiada wyposażenie techniczno – sprzętowe, które umożliwia wykonywanie 

statutowych i powierzonych w czynności pasach drogowych, najważniejsze z nich to: 

• samochód osobowy Renault Kangoo, 

• samochód  ciężarowy typ UNIMOG U-400 z osprzętem, 

• samochód ciężarowy typ MAN TGA, 

• samochody dostawcze – 3 szt., 

• ciągniki rolnicze – 2 szt. z doposażeniem w m.in. kosiarki wysięgnikowe do koszenia 

poboczy, 

• mały walec wibracyjny 1,5 t., 

• malowarka samojezdna do oznakowania dróg, 

• remonter drogowy, 

• zamiatarka drogowa holowana, 

• zbiornik na emulsję, 

• pługi przeciwśnieżne, piaskarki i rozrzutniki do zwalczania śliskości, 

• drobny sprzęt. 

W 2021 roku doposażono jednostkę w:  

• samochód ciężarowo – osobowy tzw. „brygadówka” marki FORD Transit (wartość 

zakupu 130.872,00 zł),  

• 3 głowice koszące stanowiące doposażenie do ciągników (wartość zakupu 

64.698,00 zł), 

• rębak ciągniony – typu przyczepka do zrąbkowania gałęzi (wartość zakupu 

106.887,00 zł), 

• koparko – ładowarka marki MST 642+ (wartość zakupu 408.999,60 zł). 

Ze względu na cykliczność i powtarzalność działań utrzymaniowych na drogach pojazdy oraz 
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sprzęt poddawane są eksploatacji, dlatego też na bieżąco przeprowadza się czynności 

konserwacyjne i naprawcze.  
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Zasadniczym spektrum prac realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu 

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.    

Do najważniejszych zadań i czynności w zakresie dróg należą m.in.: 

• zimowe utrzymanie dróg – łagodzenie skutków aury zimowej, opadów 

atmosferycznych oraz innych zjawisk pogodowych, zawieje, śliskość itp., 

• koszenie poboczy – koszenie traw na poboczach dróg, skarpach rowach przydrożnych, 

• ścinka nawarstwień ziemnych poboczy, 

• remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, naprawa ubytków, przełomów, uszkodzeń 

nawierzchni powstałych w oraz po okresie zimowym, a także wynikających z eksploatacji 

oraz zdarzeń w ciągu całego sezonu, 

• remonty cząstkowe przekładki nawierzchni służących ruchowi pieszemu, 

rowerowemu itp., oraz elementów dróg i infrastruktury drogowej, 

• odnowa, aplikacja oznakowania poziomego, 

• remonty, konserwacja, naprawa i wymiana oznakowania pionowego oraz elementów 

bezpieczeństwa ruchu poziomego, 

• czyszczenie nawierzchni dróg, 

• odmulanie, czyszczenie rowów, przepustów, wpustów ulicznych, 

• usuwanie, pielęgnacja, nasadzenia zieleni w pasach drogowych (drzewa, krzewy), 

• remonty, naprawy, wymiany elementów wyposażenia pasa drogowego (np. części 

przepustów, studzienek ściekowych, bariery, poręcze itp.), 

• czynności administracyjne.  

Czynności utrzymaniowe jednostka wykonuje siłami własnymi, jak również metodą zleconą. 

 Kwota budżetu jednostki obejmuje i przeznaczona jest na wykonywanie zadań 
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administracyjnych oraz utrzymaniowych. Są to wydatki związane z wynagrodzeniami 

i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników, koszty związane z użytkowaniem oraz 

eksploatacją maszyn oraz sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki, opłatami i kosztami 

administracyjnymi, eksploatacyjnymi obiektów siedziby, kosztami zakupu materiałów na 

potrzeby drogowych prac remontowych, naprawczych i utrzymaniowych dróg w tym 

zimowego utrzymania dróg, prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 

z dróg. 

 W 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu prowadził szereg zadań 

inwestycyjnych m.in.: 

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540 S ul. Dębicznej w Raciborzu (etap IV), 

wartość zadania wyniosła 71.247,63 zł, zadanie współfinansowane z Miastem Racibórz. 

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

zadania wyniosła 127.865,6 zł, zadanie współfinansowane z Miastem Racibórz. 

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3528 S w Krzanowicach, wartość zadania 

wyniosła 190.425,61 zł, zadanie współfinansowane z Gminą Krzanowice. 

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3527 S ul. Józefa Rostka w Wojnowicach, 

wartość zadania wyniosła 173.372,08 zł, zadanie współfinansowane z Gminą Krzanowice. 

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3534 S ul. Słowackiego w Kuźni Raciborskiej, 

wartość zadania wyniosła 140.978,87 zł, zadanie współfinansowane z Gminą Kuźnia 

Raciborska.  

• Remont przepustu pod drogą powiatową nr 3524 S w Krowiarkach w kilometrażu 

5+551, wartość zadania wyniosła 136.530,00 zł, zadanie dofinansowane ze środków 

na usuwanie skutków anomalii pogodowych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

• Przebudowa elementów pasa drogowego na odcinku DP 3523 S Strzybnik, wartość 

zadania wyniosła 23.941,14 zł. 

• Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543 S ul. Brzezka w Pogrzebieniu, wartość 

zadania wyniosła 158.866,68 zł. 

Od 1 stycznia 2020 roku jednostka prowadzi całokształt spraw związanych 

z prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu raciborskiego, 

w świetle przepisów art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym 

(t. j. Dz.U. 2021, poz. 450 z późn. zm.). 

Na parking strzeżony zlokalizowany na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu 

w 2021 roku, służby jednostki przeprowadziły procedurę przyjęcia 242 pojazdów ( +5 tzw. 
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odstąpień) od odpowiednich służb. W 2021 roku z parkingu strzeżonego odebrano 

i w związku z tym przeprowadzono czynności proceduralne wydania pojazdu dla 225 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 2021 roku skierowano do sądu 20 wniosków o przepadek mienia. 

Natomiast w 2021 roku wydano 16 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 czerwca 2018 roku obowiązujące do dnia 30 czerwca 

2021 roku, oraz porozumienie nr 52/KT/2018 roku z dnia 17 czerwca 2021 roku, dotyczącym 

zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, jednostka wykonuje czynności 

utrzymaniowe na wskazanych poniżej drogach wojewódzkich. Do pierwszego półrocza 2021 

roku łączna liczba kilometrów utrzymywanych dróg wojewódzkich wynosiła 102,3 km. 

Począwszy od 1 lipca 2021 roku liczba ta została zwiększona i wynosi obecnie 

120,3 km.  

• Odcinek 416 – 11,4 km, 

• Odcinek 417 – 11,2 km, 

• Odcinek 421 – 10,3 km, 

• Odcinek 425 – 13,7 km, 

• Odcinek 915 – 6,3 km, 

• Odcinek 916 – 8,9 km, 

• Odcinek 917 – 9,8 km, 

• Odcinek 919 – 25,4 km, 

• Odcinek 922 – 5,9 km, 

• Odcinek 935 – 12,5 km, 

• Odcinek 936 – 2,2 km. 

Na wykonywanie czynności utrzymaniowych dróg Urząd Marszałkowski przekazuje celowe 

środki finansowe.  
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V.3. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

  

 Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu jest samodzielną jednostką organizacyjną 

Powiatu Raciborskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą jako jednostka 

budżetowa, wchodząca w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania 

jednostki jest teren powiatu raciborskiego. Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy mieści się 

przy ul. Klasztornej 6 w Raciborzu.  

Do zakresu działania Powiatowego Urzędu Pracy należy wykonywanie zadań publicznych 

powiatu z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 

a także rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, finansowanej ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Swoje zadania PUP realizuje 

poprzez promocję zatrudnienia, podejmowanie działań łagodzących skutki bezrobocia oraz 

aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy.  

Przy realizacji zadań Powiatowy Urząd Pracy współdziała z organami administracji 

rządowej, Powiatową Radą Rynku Pracy, jednostkami samorządu terytorialnego, 

organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, 

funduszami celowymi, innymi organizacjami, instytucjami i partnerami zarówno krajowymi 

jak i zagranicznymi działającymi w sprawach promocji zatrudnienia i inicjującymi 

przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych.  

Całokształtem działalności Powiatowego Urzędu Pracy kieruje zgodnie z zasadą 

jednoosobowego kierownictwa Dyrektor i ponosi pełną odpowiedzialność przed Starostą. 

                                                  

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu 

na koniec grudnia 2021 roku wyniosła 1.936 osób. 

W gminach widoczne było terytorialne zróżnicowanie stanu bezrobocia. Najwięcej osób 

zarejestrowanych jako bezrobotne notowano w Raciborzu (1.086 osób), Kuźnia Raciborska 

(199 osób), Krzyżanowice (181 osób), Nędza (119 osób), Krzanowice (107 osób), Rudnik 

(96 osób), Pietrowice Wielkie (82 osoby), Kornowac (66 osób).  
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W populacji bezrobotnych powiatu raciborskiego przeważają kobiety. Według stanu 

na 31 grudnia 2021 roku bezrobotne panie w liczbie 1.143 stanowiły 59 % ogółu 

zarejestrowanych.  

Bezrobotni uprawnieni do zasiłku stanowili 11,1% ogółu zarejestrowanych (1.936 osób). 

Poniższa tabelka przedstawia ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ilość 

zgłoszonych wolnych miejsc pracy. 

M-C 
ILOŚĆ 

ZAREJESTROWANYCH 

OSÓB OGÓŁEM 

KOBIETY 
ILOŚĆ ZGŁOSZONYCH 

WOLNYCH MIEJSC PRACY 

I 2.070 1.245 297 

II 2.141 1.275 265 

III 2.094 1.266 248 

IV 2.067 1.256 262 

V 2.050 1.243 308 

VI 2.005 1.216 327 

VII 1.997 1.229 301 

VIII 2.051 1.258 221 

IX 2.050 1.232 256 

X 1.999 1.193 461 

XI 1.963 1.178 291 

XII 1.936 1.143 191 

 RAZEM 3.428 

 

W okresie od 01.01.2021 roku – 31.12.2021 roku 1.615 osób podjęło zatrudnienie lub 

inną pracę zarobkową. Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2021 roku w powiecie raciborskim 

wynosiła 4,8%. Stopę bezrobocia rejestrowanego w kraju, województwie śląskim i powiecie 

raciborskim w okresie od 1.01.2021 roku do 31.01.2021 roku przedstawia poniższy wykres:  
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W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku Referat ds. ewidencji, świadczeń 

i informacji w Powiatowym Urzędzie Pracy: 

• wydał 2.424 wnioski, które wpłynęły do Powiatowego Urzędu Pracy celem rejestracji 

jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, 

• wydał 6.157 decyzji administracyjnych, 

• wydał 1.192 wnioski kierowane do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach 

celem ustalenia prawa do zasiłku dla bezrobotnych po pracy za granicą, 

• wydał 935 zaświadczeń, 

• wydał 23 decyzje administracyjne w sprawie zwrotu nienależnie pobranych 

świadczeń, 

• wydał 8 tytułów wykonawczych do naczelnika Urzędu Skarbowego w Raciborzu, 

• ilość prowadzonej korespondencji z jednostkami zewnętrznymi – 3.560, 

• ilość prowadzonej korespondencji z bezrobotnymi i poszukującymi pracy – 3.209, 

• ilość prowadzonej korespondencji z innymi Powiatowymi Urzędami Pracy oraz 

zbieraniem dokumentacji mającej wpływ na ustalenie statusu osoby bezrobotnej i prawa 

do zasiłku – 714. 

W okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku przeznaczono środki finansowe 
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na realizację zadań: 

• zasiłki dla bezrobotnych – 4.270.117,26 zł dla 922 osób, 

• dodatki aktywizacyjne – 130.431,60 zł dla 130 osób. 

Osoby bezrobotne, którym nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych są ubezpieczone z tytułu 

ubezpieczenia zdrowotnego. Składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 

opłaca PUP. W 2021 roku PUP w Raciborzu opłacał składki za średnio miesięcznie 1.843 

osób w łącznej wysokości 1.906.905,36 zł. 

 Centrum Aktywizacji Zawodowej realizuje zadania w zakresie świadczenia usług 

rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy dla osób aktywnie poszukujących odpowiedniego 

zatrudnienia i pracodawców poszukujących kandydatów do pracy.  

Programy rynku pracy realizowane przez Centrum Aktywizacji Zawodowej były finansowane 

ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Pracodawcy mieli możliwość skorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), 

który stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie 

kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za 

zgodą pracodawcy. 

Realizowane były projekty konkursowe i pozakonkursowe współfinansowane 

z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Ponadto ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

(PFRON) urząd pracy wspierał zatrudnienie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności 

Dodatkowo realizowane były zadania wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 

z późn.zm). 

Poniżej przedstawiono środki finansowe na realizację zadań na finansowanie 

programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej w 2021 roku: 

1) środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem – 2.383.849,73 zł, 

2) środki Europejskiego Funduszu Społecznego: 

• PO WER – 1.790.235,51 zł, 

• RPO WSL – 1.807.536,62 zł. 
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Ogółem przyznane środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych w 2021 roku 

wyniosły 5.981.621,86 zł. 

                                     

 

Realizowane projekty pozakonkursowe: 

1) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (IV)”. 

W ramach zadań w latach 2020 – 2021 wsparciem zostały objęte 793 osoby. Wartość 

projektu ogółem: 6.534.025,15 zł. 

2) „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie raciborskim (V)”. 

Aktywizacją zawodową na dzień 31.12.2021 rok zostało objętych 137 osób. Wartość 

projektu ogółem: 3.312.854,11 zł, w tym w 2021 roku wartość projektu: 

1.790.235,51 zł. 

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

Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”. Aktywizacją zawodową w okresie od 01.01.2021 

rok do 31.12.2021 rok zostało objętych 112 osób bezrobotnych. Wartość projektu 

ogółem: 9.855.914,94 zł w tym w 2021 roku wartość projektu wyniosła 

1.807.536,62 zł.  
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Realizowane projekty konkursowe: 

                

1) Projekt partnerski – „Klub integracji społecznej w Raciborzu”. W okresie od 

01.01.2021 rok do 30.11.2021 rok zostało zaktywizowanych 12 osób. Wartość 

projektu ogółem: 922.985,04 zł. 

2) Projekt pn. „Wsparcie osób młodych w powiecie raciborskim poprzez dofinansowania 

kosztów zatrudnienia”. Wartość projektu ogółem: 619.458,84 zł. 

Pozostałe programy: 

1) Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu w 2021 roku podpisał umowę z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Katowicach w celu realizacji Programu Regionalnego, mającego na 

celu aktywizacje osób długotrwale bezrobotnych. Wartość projektu ogółem: 

240.000,00 zł. 

2) W listopadzie 2021 roku rozpoczęto realizację projektu pilotażowego 

pn. „Indywidualizacja od nowa – podejście case management w PSZ województwa 

śląskiego”. Wartość projektu: 1.190.660,00 zł, w tym PUP w Racibórz: 286.465,00 zł. 

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Centrum /aktywizacji Zawodowej jest Krajowy 

Fundusz Szkoleniowy, który stanowi wydzielona część Funduszu Pracy, przeznaczoną na 

dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego 

z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Przyznane środki na realizację zadania –1.125.700,00 

zł. Również w 2021 roku została wykorzystana kwota 18.000,00 zł na finansowanie kosztów 

stażu dla 2 osób niepełnosprawnych.  

 Powiatowy Urząd Pracy realizuje następujące działania w zakresie zatrudniania 

cudzoziemców: 



    

                                   
113 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021 

1) Rejestracja oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi -  

dla obywateli Ukrainy Rosji, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii. 

2) Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową -dotyczy wszystkich cudzoziemców spoza 

UE/EOG w sektorach ; rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. 

3) Sporządzanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w oparciu 

o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. 

W okresie od 01.01.2021 rok – 31.12.2021 rok zostało wpisanych do ewidencji 1.437 

oświadczeń. 

W okresie od 01.01.2021 rok – 31.12.2021 rok wydano 107 zezwoleń na pracę sezonową, 

dotyczy wszystkich cudzoziemców spoza UE/EOG. 

Natomiast w 2021 roku wydano 163 wnioski o wydanie informacji starosty na temat 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy.  

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz.374, z późn.zm.) Powiatowy Urząd Pracy 

w Raciborzu kontynuował w 2021 roku następującą pomoc: 

1) Niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla pracodawców 

i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej (art. 15 zzd),  

2) Niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych (art. 15 zzda), 

3) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla 

przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc), 

4) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników 

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

5) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od 

nich składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych 

(art. 15 zze), 

6) Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na 

ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na postawie 

przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 
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oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce 

organizacyjnej (art. 15 zze 2), 

7) Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw(art. 15 zze4) . 

Na dzień 31.12.2021 rok Powiatowy Urząd  Pracy w Raciborzu  w ramach Tarczy 

antykryzysowej rozpatrzył pozytywnie 1.550 wniosków na łączną kwotę 9.253.223,74 zł 

w tym: 

• 210.000,00 zł na niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla pracodawców  

i przedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej (art. 15 zzd) - rozpatrzono pozytywnie 42 wnioski, 

• 18.206,62 zł na niskooprocentowane pożyczki dla organizacji pozarządowych  

(art.15 zzda)- rozpatrzono pozytywnie 5 wniosków, 

• 486.920,00 zł na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art. 15 zzc) – rozpatrzono 

pozytywnie 97 wniosków, 

• 1.945.097,12 zł na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla 

mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb) – 

rozpatrzono pozytywnie  87  wniosków, 

• 6.593.000,00 zł na dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż  

(art. 15 zze4) - rozpatrzono pozytywnie 1 319 wniosków.  

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał środki finansowe 

w wysokości 65.000,00 zł na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz zakup nowych 

mebli. Z tych środków przeprowadzono remont 10 pomieszczeń biurowych, dwóch korytarzy 

oraz zakupiono meble na trzy stanowiska pracy. 

               



    

                                   
115 Raport o stanie Powiatu Raciborskiego za rok 2021 

                

 

Powiatowy Urząd Pracy na co dzień podejmuje działania związane z promocją 

zatrudnienia, tworzeniem nowych miejsc pracy i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych.  

Efektem tego było uzyskanie w 2021 roku takich wskaźników jak: spadek liczby 

bezrobotnych o 134 osoby (styczeń – 2.070; grudzień – 1.936), osiągnięcie stopy bezrobocia 

4,8 %. (styczeń 2021 rok – 5,1 %), oraz zaktywizowanie 481 osób bezrobotnych. 

W swoich działaniach PUP dąży do ograniczenia poziomu bezrobocia w powiecie 

raciborskim, ale też wsparcia efektywnego zatrudnienia poprzez tworzenie trwałych miejsc 

pracy, rozwój lokalnej przedsiębiorczości i dofinansowanie kształcenia ustawicznego 

pracodawców i pracowników. Wszystkie realizowane zadania wynikają bezpośrednio  

z potrzeb lokalnego rynku pracy, trendów demograficznych oraz czynników gospodarczych. 

Mocną stroną urzędu pracy jest wiedza, doświadczenie i zaangażowanie pracowników. 

Wypracowane standardy współpracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy                     

z pewnością tworzą pozytywny wizerunek urzędu i pomagają w realizacji podstawowych 

zadań. 
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Podsumowanie 

Wartość całkowita projektów Powiatu Raciborskiego, które uzyskały dofinansowanie 

ze środków zewnętrznych w 2021 roku wyniosła 75.458.495,02 zł. Wkład własny powiatu 

wyniósł 12.075.333,42 zł. Wysokość środków zewnętrznych pozyskanych w 2021 roku to 

kwota 63.383.161,60 zł, natomiast dodatkowa kwota na wydatki inwestycyjne w wysokości 

3.550.000,00 zł została wpłacona ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

(II nabór). Również w 2021 roku pozyskano kwotę 2.875.671,37 zł w ramach środków 

z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

pozyskane środki zewnętrzne w 2021 roku 

 

✓ 
 

wartość pozyskanych środków zewnętrznych 

w 2020-2021  
 

✓ 
 

Główne zadania realizowane w 2021 roku: 

➔ inwestycje drogowe – 25 mln zł ✓ 
 

➔ projekty w szkołach –  1,3 mln zł   ✓ 
 

➔ scalanie gruntów – 6,5 mln zł ✓ 
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                                       ZAKOŃCZENIE                    

  

 Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z Raportem o stanie Powiatu Raciborskiego  

za rok 2021. Mam nadzieję, że opracowany dokument doskonale odwzoruje najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego dobra, jakim jest Powiat 

Raciborski. Chcąc zaspokoić oczekiwania mieszkańców Powiatu Raciborskiego, codziennie 

musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu poprawy warunków życia, przy czym 

jednocześnie wzmacniać potencjał społeczny oraz gospodarczy.   

 Wyróżnienie Powiatu Raciborskiego tytułem „Super Powiat 2021” w kategorii 

powiatów od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców w rankingu Związku Powiatów Polskich jest 

potwierdzeniem efektywności przyjętej przez władze Powiatu strategii zrównoważonego 

rozwoju. 

 Jednym z największych problemów, z którymi musi mierzyć się większość powiatów 

w kraju to niezadowalający stan dróg lokalnych. Przez ostatnie lata Zarząd Powiatu 

wypracował skuteczny model współpracy z samorządami gminnymi, które partycypując 

w kosztach budowy i remontu dróg przyczyniają się do zwiększenia funduszy 

przeznaczonych na poprawę infrastruktury drogowej. W 2021 roku Zarząd Powiatu 

Raciborskiego na bieżąco pozyskiwał środki pozabudżetowe skutecznie aplikując o środki 

zewnętrzne. 

 W celu poprawy jakości obsługi klientów prowadzone są systematycznie działania 

w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz jednostkach podległych. Stopniowo 

remontowane są pomieszczenia obsługi interesantów oraz wprowadzane zostają nowoczesne 

rozwiązania w celu zminimalizowania czasu oczekiwania w kolejce na załatwienie sprawy. 

 Fundamentem każdego zdrowego społeczeństwa jest edukacja i opieka zdrowotna, 

dlatego funkcjonowanie placówek oświatowych i Szpitala Rejonowego to priorytety, o które 

dbamy w szczególności, a wszystkie wykonane inwestycje przyczyniają się do większego 

komfortu i rozwoju mieszkańców powiatu. Najważniejszym celem jest znalezienie 

odpowiedniego balansu i rozsądne wykorzystanie wszystkich możliwości na wielu 

płaszczyznach równocześnie.  

 Raport ten to nie tylko podsumowanie działalności Zarządu Powiatu. Należy 

zaznaczyć, iż prawidłowa współpraca organu wykonawczego z Radą Powiatu przyniosła 
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bardzo konkretne i wymierne efekty, które zostały pokazane w przedłożonym dokumencie. 

Ponadto osiągnięcie zamierzonego celu nie byłoby możliwe bez zaangażowania oraz ciężkiej 

pracy zarówno dyrektorów i kierowników, jak i wszystkich pracowników Starostwa, a także 

jednostek organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 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.  

Szczególne słowa podziękowania i uznania kieruję do wszystkich osób zaangażowanych 

w codzienną pracę na rzecz walki z pandemią COVID-19.  

 Ponadto zachęcam do odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu www.powiatraciborski.pl i www.bip.powiatraciborski.pl 

oraz śledzenia naszego profilu na facebooku. 

 

 

 

                                                                                                              Starosta Raciborski 

                                                                                                              Grzegorz Swoboda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

Magdalena Kolorz  

Beata Sbeczka 
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